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แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ
คื อ ส่ ว นที่ 1 ทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นที่ 2 แผนปฏิ บั ติ ราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลยุทธ์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 4การกากับ ติดตามและประเมินผล
ฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน จะนาแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฉบับนี้ เป็นเครื่องสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
จากการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาระดับสถาบั นและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดาเนินการวิเคราะห์
สภาพการศึกษาและการผลิตบัณ ฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้
ชี้จุดเด่นหรือ จุดแข็ง แนวทางปฏิบัติ จึงได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 3 ปีข้างหน้า (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565)
ฉบับปรับปรุง ได้วางกรอบการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โดยมี ปรัชญา คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิตและได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้
คือ เป็ น มหาวิทยาลั ย ชั้ น น าในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ เพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่น ด้ ว ยนวัต กรรมเพื่ อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งการแปลง
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นเครื่องมือสาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 17 ตัวชี้วัด โดยมี
โครงการจานวน 46 โครงการ จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
6,680,282บาท จานวนเงินงบประมาณรายได้ 170,960บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,851,242 บาท
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด โดยมี
โครงการจานวน 10 โครงการ จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
1,150,000 บาท จานวนเงินงบประมาณรายได้ 117,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,267,000 บาท
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด โดยมี
โครงการจานวน 39 โครงการ จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
13,774,000 บาท จานวนเงินงบประมาณรายได้ 681,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,455,000 บาท

ข
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4

การพัฒนาบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัด โดยมี
โครงการจานวน 40 โครงการ จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน
15,085,600 บาท จานวนเงินงบประมาณรายได้ 690,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,776,300 บาท

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด โดยมีโครงการ
จานวน 5 โครงการ จานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 20,000 บาท
จานวนเงินงบประมาณรายได้ 7,960 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
27,960 บาท
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ส่วนที่ 1
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงนาข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง4 ระดับ
คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อกาหนด วิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ เป้ าประสงค์ เป้ าหมาย นโยบาย มาตรการ ค่ านิ ยมองค์กร กลยุท ธ์ แผนที่
ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้วั ดของมหาวิท ยาลั ย ตั ว ชี้ วัด ระดั บ หน่ ว ยงานและตั ว ชี้ วัดรายบุ ค คล เพื่ อน าไปสู่ ก ารท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหาร
งบประมาณและนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1.1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ ว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ านาจและหน้ าที่ ก าหนดนโยบายและอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้กาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565ระหว่างวันที่ 27 - 29 เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562 ประกอบด้ว ยบุ คลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ท รงคุณ วุฒิ โดยมี
นโยบาย 10 ข้อดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย

2
1.1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1.1.2.1 ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
1. การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมจิต
สาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล
2. การพัฒ นาหลั กสูตรที่ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาไทย เตรีย มความพร้อมในการประชาสั มพันธ์ ผลั กดันให้ บัณ ฑิตระดับบัณ ฑิตศึกษาสามารถจบ
การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80
3. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะด้ า นภาษาสากล และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษสาหรับบั ณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ
ควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาการ
4. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
5. จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based)
เพื่อให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ทาเป็น มีวิจารณญาณ
6. ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน
1.1.2.2 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
1. มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล มีการกระจายอานาจในการบริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2. การพัฒ นาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
และมีตาแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3. มี ร ะบบและกลไกในการสร้ า งแรงจู ง ใจการบริ ห ารงานบุ ค คล เช่ น มี ร ะบบและ
หลักเกณฑ์การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและการให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพักตามความจาเป็นค่ารักษาพยาบาล
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
4. การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถนามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลื อกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ทั้ ง
ภายในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย
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6. การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย
1.1.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. การน าผลงานวิจั ยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนาไปต่อยอดในการ
พัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือน
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
1.1.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
1. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์และนักศึกษาดาเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น
2. โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น
โครงการตามศาสตร์พระราชาตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้
3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการทา
วิจัยเพิ่มขึ้น โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. สนับสนุนให้มีการทางานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ อาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการทาวิจัยเชิงพาณิชย์,การทาวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
5. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการพัฒ นา
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.1.2.5 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. กาหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. สร้ างเครื อ ข่ ายวั ฒ นธรรมเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. สร้างจิตส านึ กทางวัฒ นธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังและ
สร้างจิตสานึกในความเป็นไทย ทานุบารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์
และเผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
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4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันทากิจกรรมทางพุทธศาสนา
และศาสนาอื่นๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
สอนการทาสมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากรให้สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ
1.1.2.6 ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
1. ผลิตครูและวิชาชีพอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่ มีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูและวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
2. จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอื่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอื่นแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า
3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยและเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอื่นๆ ภายในปี 2563
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program
1.1.2.7 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
1. การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
2. การพั ฒ นาภู มิทั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อ มให้ ร่มรื่น น่ าอยู่ น่ าเรียน มี บ รรยากาศทาง
วิชาการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อให้ นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุ ข
อบอุ่นและปลอดภัยและในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล Green University
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒ นาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.1.2.8 จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร
1.1.2.9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก
2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ
1.1.2.10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย
จั ด ให้ มี ธ รรมนู ญ มหาวิ ท ยาลั ย ภายในปี พ .ศ.2561 และจั ด ท าแผนแม่ บ ท 20 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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1.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model
เพื่อนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร

4Ps Innovationประกอบด้วย
Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อการบริหารเชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ
Position Innovation : เป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
(Innovative University)สอดคล้องกับ Thailand 4.0
Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้แก่
- จัดทาแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถ Globalized Education
- อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละแสวงหาพลั ง งานทางเลื อ กสร้ า ง
สภาพแวดล้อมพื้นที่สีเขียวอย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดขึ้นได้แก่
- คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร
- คุณภาพบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน
- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน
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LTQME-LERT Model
จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นตามแนวพระราชโชบายและนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดภายใต้ LTQME-LERT Model ดังนี้
L : LOCAL DEVELOPMENT
พัฒนาท้องถิ่น
T : TEACHER DEVELOPMENT
ผลิตและพัฒนาครู
Q : QULITY IMPROVEMENT
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
M : MANAGEMENT DEVELOPMENT
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
E : ENVIRONMENT CONSERVATION
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
L-LERT Model
L-Leadership ภาวะผู้นา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็น
ผู้นา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาพากลุ่มของตนในการพัฒนาท้องถิ่น
L-Efficiency ประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารจัด การและดาเนิ น งานตามภารกิ จของมหาวิท ยาลั ย ให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนได้น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการทางานเพื่อท้องถิ่น
L-Effectiveness การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการพัฒ นาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
L-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพนับ
ถือ ให้เกียรติปราชญ์ชาวบ้านและชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
L-Technical Skills พัฒนาทักษะทางเทคนิค ศักยภาพของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของการเป็นแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
L-Teamwork การทางานเป็นทีม ส่ งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยด้วยการทางานเป็นทีม
T-LERT Model
T-Leadership ภาวะผู้นา คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็น
ผู้นา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนาพาให้เกิดการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในการผลิตครู
T-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครูแสดงออกถึงความเคารพนับถือ
ในวิชาชีพครู และครูของครู ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยการไหว้เมื่อพบปะกัน มีน้าใจช่วยเหลือกันตามสมควร
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น
T-Responsibility ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู เป็นผู้มีความรับผิดชอบใน
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์และนักศึกษาครู โดยรวม
และทาให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการเป็นสถาบันผลิตครูที่ได้รับการยอมรับ
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T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรม
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการ
ของศิษย์เก่าครู การจัดอบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ
Q-LERT Model
Q-Leadership หลักสูตร คณะ ได้รับการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานจัดการศึกษาว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
นาในด้านคุณภาพการศึกษา
Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ดาเนินการยกระดับอย่างมีธรรมาภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง
Q-Technical Skills ทั ก ษะทางเทคนิ ค ส่ งเสริ ม ให้ ค ณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาครู มี ทั ก ษะตรงตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอน
และห้องเรียนอัจฉริยะ
M-LERT Model
เป็นการดาเนินการตาม LERT Model เพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
E-LERT Model
E-Responsibility ความรับ ผิ ดชอบต่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม ปลู กฝั งให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งทากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากนี้การ
เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยทาให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนรอบด้าน
นอกจากนี้ ภ ายใต้ วิ สั ยทั ศน์ ของมหาวิทยาลั ย เป็ นมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่ นด้ วยนวั ตกรรม
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อดาเนินการตามยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ สาหรับการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

รายละเอียดและความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม แสดงดังภาพ
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L T Q M E
LOCAL DEVELOPMENT
พัฒนาท้องถิ่น
Leadership
Efficiency
Effectiveness
Respect
Technical Skills
Teamwork

TEACHER
QUALITY
DEVELOPMENT
IMPROVEMENT
ผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา
Leadership
Leadership
Respect
Responsibility
Responsibility
Technical Skills
Technical Skills

MANAGEMENT
ENVIRONMENT
DEVELOPMENT CONSERVATIONอนุรักษ์
พัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม
Leadership
Responsibility
Loyalty
Law and Rule
Equity
Efficiency
Effectiveness
Respect
Responsibility
Re-forming Welfare
Transparency
Technical Skills
Teamwork

INNOVATION

ความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปรัชญาปณิธาน 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 เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
2.3 วิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
นิยามวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชนเป็น
แหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อการบริหารและการศึกษา จัดทาแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal)
แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
พ.ศ. 2563
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ทานุ 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับทักษะ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐาน
บัณฑิต ในศตวรรษที่ 21
งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพตาม
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่จัดการ
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึง
เรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการ
ประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
วิชาการในอันดับต้นของภาค
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบัน
ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการ
ระดับสากล
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม
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แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565

ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนตามเป้าประสงค์หลัก
แผนกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565
1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการ
บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ทาให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นร้อยละ 20
ตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2ค. เช่น การมี
งานทา การเรียนรู้ โดยชุมชน การได้รับการศึกษา
2. โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการ
ประเมินคุณภาพไม่ต่ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90
3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการเผยแพร่องค์
ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับ
สากล 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
4. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และหลักธรร
มาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ/วิชาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ทุกหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะและคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู
ศตวรรษที่ 21
ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
จานวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพื้นที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขไม่น้อยกว่า 158 คะแนน
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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2.4 อัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด จิตอาสา
นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีภาวะผู้นา
จิตอาสา
มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต
กล้าคิด
- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในด้านความคิด
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
- มีความเป็นผู้นาสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์
จิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม
2.5 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น
2.6 ค่านิยมองค์กร
R :Responsibility
E :Experience
R :Respect
U :Unity

“RERU”
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ประสบการณ์ที่ดีจะนาไปสู่ความสาเร็จ ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณและมีความภักดีต่อองค์กร
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน

2.7 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1.ผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่มีความรู้ มีคุณ ธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสานึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ
3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ
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4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้ งใน
และต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนาส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทางานและการดาเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบารุงรักษาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒ นามหาวิทยาลั ยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้ อมปัจจัยภายนอกและด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย
ภายในจากที่ได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เชื่ อ มโยงภู มิ ปั ญ ญาระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ สากล น าองค์ ค วามรู้ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการประสาน
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
3. ทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นเสริมสร้าง คุณค่าและจิตสานึก รักษ์
ท้องถิ่น
4. บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนา
ท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
1. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมนาไปใช้
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม

2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
และอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
โดยมีทัศนคติทดี่ ีถูกต้อง

3. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึก
รักษ์ท้องถิ่น

4. บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย บริการวิชาการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นใน
พื้นที่บริการ

กลยุทธ์
1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทางานวิจัยและขอทุน
จากแหล่งทุน
2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจยั ไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชน
ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจยั /องค์ความรู้/นวัตกรรมที่
มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
4. มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. จัดทาฐานข้อมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน
2. บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนบ่มเพาะให้ประชาชน
ในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบ
ความสาเร็จด้วยองค์ความรู้
1. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกัน ทากิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มีกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
1. หลักสูตร ที่นามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการ
วิชาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นใน
พื้นที่บริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ร้อยเอ็ดมุ่ งบู รณาการการผลิ ตบั ณ ฑิ ตครุศาสตร์แบบสหวิท ยาการและมีการ
เชื่อมโยงการพัฒ นาครูประจาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การผลิตและพัฒนาครู

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และ
สมรรถนะเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรและตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ
2. พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่าย
มาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดสู่นักศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในการสอน
4. สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู
5. การจัดอบรมและพัฒนาครูประจาการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนรู้
6. สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้ความสาคัญกับการ
เป็นครูในภูมิภาค
7. สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของ
วิชาชีพครู
2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้า 1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายแลกเปลี่ยน
สู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริม เรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า) ที่เข้าสู่วชิ าชีพ
สมรรถนะเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนั กศึ กษาให้ มีทั กษะชีวิต ทั กษะวิช าชีพ และทักษะวิช าการพั ฒ นาระดั บความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษา ศิษย์เก่าและบริการวิช าการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัยพัฒ นาอาจารย์ ด้าน
การศึกษาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ

ภาพที่ 4 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ตารางที่ 3 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ตอบสนองความต้องการของ
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการ
ท้องถิ่น
พัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับ
การทางานและเสริมสร้างทักษะและจิตสานึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น
4. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัย
อุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับ

18
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความสาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีใช้
หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒ นางานด้านต่างๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒ นาท้องถิ่น
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคล้องเป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

19
ตารางที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ 1. ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการ
คล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้
พัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนา
เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยและท้องถิน่ อย่างเต็มที่
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น 2. อัตราส่วนจานวนผลงานวิจยั และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจานวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนาไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. ผลการสารวจการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิ ภาพ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. ระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพื่อให้
เกิดความคุ้มค่า
9. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล
10. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยาย
เครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า
11. ผลสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัย

20
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้
ให้ น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อ
สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยทาการพัฒนาภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้าง
สุขภาวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่นและปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับ
รางวัล Green Universityบริก ารวิช าการเพื ่อ พัฒ นาฟื ้น ฟูแ ละอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ภาพที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

21
ตารางที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

การอนุรักษ์
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
และสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อม

2. เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
มีจิตอาสาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์หรือพัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric
World University Ranking)
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
ปรัชญา : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีวํ ภูมิปญฺญา ฐานํ
ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา
ด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
อัตลักษณ์ลักษณ์ของบัณฑิต : กล้าคิด จิตอาสา
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้
มีคุณธรรม
และจริยธรรม
จิตอาสา

พันธกิจที่ 2
ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ

พันธกิจที่ 3
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 4
บริการวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้นํา
ชุมชน ผู้นําศาสนา
และนักการเมือง
ท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5
พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัยให้สามารถ
เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

พันธกิจที่ 6
น้อมนําส่งเสริมและ
สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

พันธกิจที่ 7
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครู
ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา

พันธกิจที่ 8
ศึกษาและแสวงหา
แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะกับการดํารง
ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของปวงชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาท้องถิ่น

ผลิตและพัฒนาครู

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิตและพัฒนาครู

ท้องถิ่น
-เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- สนับสนุนงานวิจัยที่นําศาสตร์ของ
พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น
- ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ
- จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน
- จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
นวัตกรรม
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
นําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย
นวัตกรรม
- จัดการศึกษาด้วยกระบวนการ
การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายและ
ทันสมัยด้วยนวัตกรรม

ท้องถิ่น
- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน
ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
นวัตกรรม
- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบใน
การสอนและการผลิตนวัตกรรม(ครูของครู)
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
-วิจยั พัฒนา และเผยแพร่ รูปแบบการผลิต
ครูและบุคลลากรทางการศึกษา ด้วย
นวัตกรรม
พันธกิจ
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ให้
ได้รับการรับรองจากคุรุสภาสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย
การผลิตครูของประเทศ
- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการผลิต
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม
จริยธรรม
นวัตกรรม
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทกั ษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาการด้วย
นวัตกรรม
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ
งานวิจัยให้มปี ระสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
พันธกิจ
- เพิ่มระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเฉลีย่ ของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับ
ดีมาก
- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา
- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิสูงขึ้น
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ

ท้องถิ่น
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
นวัตกรรม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
- ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์การจด
สิทธิบัตรที่จะนําไปสู่รายได้ของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศทีม่ ี
ประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม
- ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึง
ระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพืน้ ที่
และอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้าน
หลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
โครงการพระราชดําริที่นกั ศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม
พันธกิจ
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงิน
การคลัง พัสดุและการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาล
- พัฒนาระบบการกํากับ ดูแล และตรวจสอบ
-พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและจัดการความเสี่ยง
- มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย
- จัดสวัสดิการเพือ่ ยก ระดับคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
-ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝึกอบรมของ
บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ
- จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดรายได้
ของมหาวิทยาลัย
- ดําเนินธุรกิจเพือ่ หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น
- มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
นวัตกรรม

- พัฒนานวัตกรรม เพือ่ พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม
- นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
จิตอาสา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย
พันธกิจ
- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
- พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(UI Green Metric World University
Ranking)
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2.9 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก(SWOT Analysis) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก (SWOT
Analysis) เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชุ ม บุ ค ลากรของทุ ก ภาคส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ ด ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ (Key Issues) โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT และเวียน
กลุ่มทาการวิเคราะห์แต่ละด้านจนครบทุกด้าน ดังนี้
1.1 ปัจ จัย ภาย โดยการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ มภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model
Analysis ได้แก่
1.1.1 S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)
1.1.2 S2: Structure (โครงสร้างองค์กร)
1.1.3 S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
1.1.4 S4: Staff (บุคลากร)
1.1.5 S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ)
1.1.6 S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร)
1.1.7 S7: Shared values (ค่านิยมร่วม)
1.2 ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามกรอบแนวคิด C-PESTLE
Model Analysis ได้แก่
1.2.1 C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1.2.2 P :Politics (นโยบาย/การเมือง)
1.2.3 E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)
1.2.4 S: Society (สังคม/วัฒนธรรม)
1.2.5 T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม)
1.2.6 L: Legal (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)
1.2.7 E: Environment (สภาพแวดล้อมองค์กร)
และนาข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การจัดลาดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์ SWOT ของปีที่ผ่านมา มาเป็น
ประเด็นสาคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
2. นาแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดลาดับเพื่อนาไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละประเด็น
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3. บุคลากรทุกภาคส่วน วิเคราะห์ให้คะแนนถ่วงน้าหนัก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อนาผล
มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis) เพื่อนาผลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
โดยพิจารณา ในรายประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
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ส่วนที่ 3
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่
ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกันมีประสิทธิผล
คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร
การถ่ายทอดแผนปฏิบั ติราชการสู่การปฏิบัติ ได้นาเทคนิควิธีการสมัยใหม่คือ “การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” เป็นการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบงบประมาณ และระบบการวัดผลงาน
เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทาผลตัวชี้วัดการดาเนินงานหลักและเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ
และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
3.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ คือ
3.1.1.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน ได้แ ก่
การวิเคราะห์ห าจุด แข็ง(Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยุท ธศาสตร์ ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านระบบองค์การ ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์การด้านรูปแบบการนา
องค์การ ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส
(Opportunities) และปัจจัยที่เป็น อุป สรรค(Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่
ด้านผู้รับบริการด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี
3.1.1.2 การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) โดยการนาผลการ
วิเคราะห์สภาพภายนอกและภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมาประเมินสถานภาพของ
องค์กรต่อไป
3.1.1.3 การกาหนดหรือทบทวนวิสั ยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพื่อกาหนดให้ แน่ชัดว่า
องค์กรดาเนินการในลักษณะใด มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไรและเป้าหมายขององค์กรคือด้านใดบ้างมีปรัชญา
ในการดาเนินการเช่นใด
3.1.1.4 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรในสถาบั น และได้รับ ความเห็ นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัช ญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
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กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2574)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
– 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561
3.1.1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.1.6 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3.1.1.7 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1.1.8 มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
3.1.1.9 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อย
ปีละ2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
3.1.1.10 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
3.1.1.11 มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.2 การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยมีกระบวนการ คือ
3.1.2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานและการกาหนดเป้าหมายขององค์กร
3.1.2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการโดย
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
3.1.3 การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์โดยมีกระบวนการคือ
3.1.3.1 การติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
3.1.3.2 การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทาให้ต้องมีการ
ปรับแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กาหนดทิศทางการดาเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีค วามสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็น ฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบันประกอบด้วย
1. ผู้บริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิ จ
แผนกลยุทธ์และนาสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ(KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่
ควรมีการพิจารณาจาก
1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตรการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและสังคมการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยคานึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและให้ ส อดคล้องกับเป้ าประสงค์ตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ห รือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการ
รายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน
3. ควรจัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัยนามาใช้ในการติดตามผลการบริห าร
สารสนเทศการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ
2 ครั้งและนาข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ
3.2 การนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่อ งมือสาหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานสาหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัด
ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ทาความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นร่วมกัน เพื่อร่วม
กาหนดค่าเป้าหมายแผนการดาเนินงานและการกากับผลการปฏิบัติงานต่อไปสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานต่างๆ
ชี้แจง ทาความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและ
บุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น
พิจารณาสนับ สนุ นเพื่อให้โครงการที่กาหนดไว้สามารถดาเดินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์เกิด
ประสิทธิผล คุณภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต้องให้การ
สนับสนุนในการจัดโครงสร้าง ระบบการดาเนินงาน งบประมาณ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ และบุคลากรใน
การรับผิดชอบการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้ชัดเจน
การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความร่วมมือของ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรต่างๆ ให้เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้ น าของผู้บ ริห ารระดับ ต่างๆ การมีส่ วนร่วม และการทางานเป็ นทีม การสร้างความผู กพันและการ
ยอมรับ ซึ่งกัน และกั น ให้ กับ บุ คลากรในมหาวิทยาลั ย รวมทั้งการสร้างสิ่ งจูงใจในการทางาน มหาวิทยาลั ย
จะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทราบ
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
จัดทาแผนปฏิบั ติร าชการของคณะ/หน่ วยงานที่ สอดรับกับแผนปฏิ บัติราชการของมหาวิทยาลั ยซึ่งคณะ/
หน่ วยงานต่างๆ จะต้องกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณและ
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ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทานุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
5 ยุทธศาสตร์ 11 เป้าประสงค์และ 44 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสาเร็จของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์(Outcome)ภายใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร., สมศ. และ
หน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart ) ดังต่อไปนี้
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
ฉบับทบทวน

แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน

จากแผนกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยฯ นาไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานสรุปงบประมาณ ประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ

งบรายจ่าย
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
112,418,300
140,469,200
75,864,600
112,418,300
24,553,600
30,000,000
17,979,700
947,100
4,653,000
81,471,200
1,422,000
498,900
1,832,000
-

งบบุคลากร
3,343,400
13,343,400
-

งบดาเนินงาน
4,455,000
4,455,000
-

-

-

-

1,832,000
31,100,000

-

1,832,000
31,100,000

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

-

-

-

31,100,000
1,119,000

-

31,100,000
1,119,000

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

-

-

-

1,119,000
6,000,000

-

1,119,000
6,000,000

-

-

-

6,000,000

-

6,000,000

รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ผลผลิตที่ 4 : ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรผลิตพยำบำลเพิ่ม
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรเพิ่มศักยภำพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

รวม
270,685,900
93,663,000
136,971,900
47,979,700
5,600,100
82,893,200
498,900
1,832,000
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โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

32

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1.1 มีผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1.1.1 พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สำมำรถทำงำนวิจัยและขอทุนจำกแหล่งทุน
1.1.2 นักวิจัยสำมำรถพัฒนำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและประสำนควำมร่วมมือจำกแหล่งทุนภำยนอก
1.1.3 พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนงำนวิจัย/องค์ควำมรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
1.1.4 มีกำรจัดประกวดผลงำนวิจัยชุมชนและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
เป้าประสงค์
1.2 ชุมชนท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
กลยุทธ์
1.2.1 จัดทำฐำนข้อมูลของพื้นที่บริกำรเพื่อศึกษำวิเครำะห์ปัญหำศักยภำพและควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน
1.2.2 บูรณำกำรควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยเครือข่ำยและชุมชนเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนบ่มเพำะให้ประชำชน ในพื้นที่มีควำมพร้อมด้วย
คุณลักษณะ 4 ประกำร
1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
1.2.4 พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสำหกิจชุมชน ผู้ประกอบกำรใหม่ในเขตพื้นที่บริกำรให้ประสบควำมสำเร็จด้วยองค์ควำมรู้
เป้าประสงค์
1.3 ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญำ ท้องถิ่นเสริมสร้ำง คุณค่ำและจิตสำนึก รักษ์ท้องถิ่น
กลยุทธ์
1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษำ บุคลำกรร่วมกัน ทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.3.2 สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.3.3 มีกิจกรรมร่วมกับภำคีเครือข่ำยวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1.4 บูรณำกำรกำรจัด กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย บริกำรวิชำกำร ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร
กลยุทธ์
1.4.1 หลักสูตร ที่นำมำบูรณำกำรเรียนกำรสอนวิจัย บริกำรวิชำกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 1การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ

เป้าประสงค์ 1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
1. พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ 1. ร้อยละของนักวิจัยรุ่น
60
ร้อยละ 1. โครงกำรพัฒนำนักวิจัยผ่ำนกำรสร้ำงงำนวิจัยเพื่อชุมชนสังคม
ท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อพัฒนำท้องถิ่น
สำมำรถทำงำนวิจัยและ
ใหม่ที่สำมำรถทำงำน
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำผลงำนตีพิมพ์และ
ขอทุนจำกแหล่งทุน
วิจัยและขอทุนจำก
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
แหล่งทุนได้
3. โครงกำรจัดกำรควำมรูด้ ้ำนกำรวิจยั
4. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยของอำจำรย์และนักศึกษำ
5. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยั พัฒนำ
สมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยคณะนิติรัฐศำสตร์
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์
1. ร้อยละของงำนวิจัยที่
2. นักวิจัยสำมำรถพัฒนำ
40
ร้อยละ 1. โครงกำรจัดประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ.
นำไปใช้ประโยชน์กับ
2. โครงกำรส่งเสริมกำรเขียนบทควำมวิชำกำรหรือบทควำม
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
ชุมชนท้องถิ่นและ
วิชำกำรเพื่อกำรเผยแพร่
กับชุมชนท้องถิ่นและ
ประสำนควำมร่วมมือ
3. โครงกำรจัดกำรควำมรูด้ ้ำนกำรผลิตบัณฑิตและกำรวิจัยของ
ประสำนควำมร่วมมือจำก
จำกแหล่งทุนภำยนอก
คณะนิติรัฐศำสตร์
แหล่งทุนภำยนอก
1. จำนวนระบบด้ำน
3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน
2
ระบบ /องค์ 1. โครงกำรจัดทำจุลสำรวิจัยบริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
งำนวิจัย/องค์ควำมรู/้
งำนวิจัย/องค์ควำมรู/้
ควำมรู้ 2. โครงกำรจัดรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
นวัตกรรมทีม่ ีประโยชน์
3. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจยั
นวัตกรรมทีม่ ีประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่นและ
4. คลินิกเทคโนโลยี
ต่อชุมชนท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือช่วย
5. โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่สังคมดิจิทัล
ตัดสินใจ
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)
โดยใช้เทคโนโลยี IOT

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

44,300 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
20,700 สถำบันวิจัยและพัฒนำ
20,000
50,000
15,000
20,000

คณะพยำบำลศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
คณะนิติรัฐศำสตร์
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

90,252
30,000

สถำบันวิจัยและพัฒนำ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

2,000
41,600
15,430
5,000
(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
300,000)

คณะนิติรัฐศำสตร์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
30,000 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
100,000

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
4. มีกำรจัดประกวด
30
ร้อยละ 1. โครงกำรวันวิทยำศำสตร์
ผลงำนวิจัยดีเด่นและ
ผลงำนวิจัยชุมชนและกำร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
นักศึกษำมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ 2 ชุมชนท้องถิน่ ได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง
1. จัดทำฐำนข้อมูลของพื้นที่ 1. จำนวนตำบลที่ได้
10
ตำบล 1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนใน
1,000,000
บริกำรเพื่อศึกษำวิเครำะห์ ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
ชุมชนฐำนรำก
ปัญหำศักยภำพและควำม ข้อมูลตำบล
2. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด
1,700,000
ต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน
2. บูรณำกำรควำมร่วมมือ 1.จำนวนหมู่บ้ำน/โรงเรียน
50
หมู่บ้ำน/ 1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนผู้ประกอบกำรรำย (ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
ของมหำวิทยำลัยเครือข่ำย ที่มหำวิทยำลัยและ
โรงเรียน
ใหม่
50,000)
เครือข่ำยเข้ำไป
และชุมชนเพื่อพัฒนำ
ดำเนินกำรจำกกำร
2. โครงกำรส่งเสริมควำมรักสำมัคคีเข้ำใจสิทธิหน้ำที่ของตนเอง
800,000
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืนบ่มเพำะ วำงแผนพัฒนำเชิงพื้นที่ที่
และผู้อื่นภำยใต้พื้นฐำนของสังคมประชำธิปไตยอันมี
มีผลลัพธ์ตำมเกณฑ์ที่
ให้ประชำชนในพื้นที่มี
พระมหำกษัตริยเ์ ป็นประมุข
มหำวิทยำลัยกำหนด
ควำมพร้อมด้วย
2. จำนวนโครงกำรพัฒนำ
20
โครงกำร 1. โครงกำรค่ำยครุศำสตร์รำชภัฏร้อยเอ็ดอำสำพัฒนำท้องถิ่น
คุณลักษณะ 4 ประกำร
ท้องถิ่นของมหำวิทยำลัย
2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนผู้ประกอบกำรรำยใหม่
50,000
เพื่อพัฒนำสังคมและ
3. โครงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยเครือข่ำย (บูรณำกำรร่วมกับ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
กำรเรียนกำรสอน)
และชุมชนเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
5
เครือข่ำย 1. โครงกำรเครือข่ำยกำรเรียนรูด้ ้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหำร
500,000
3. จำนวนภำคีเครือข่ำย
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
และภำคประชำสังคมที่
2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนผู้ประกอบกำรรำย
(ใช้งบประมำณ
ร่วมมือกับมหำวิทยำลัย
ร่วมกับโครงกำร
ใหม่
ดำเนินโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
คณะนิติรัฐศำสตร์

40,000 คณะครุศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
ทุกคณะ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

50,000)
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ตัวชี้วัด

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำร 1. ร้อยละผู้รับบริกำรมี
ให้บริกำรวิชำกำรแก่
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำม
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เข้มแข็งให้ชุมชน
ของโครงกำรและ
กิจกรรมที่จดั ทำขึ้น

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
50

2. จำนวนกิจกรรมด้ำน
กำรบริกำรวิชำกำรที่
สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์

6

3.จำนวนกิจกรรมด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรที่มี
กำรบูรณำกำรกับกำร
เรียนกำรสอนและกำร
วิจัยของแต่ละคณะ

12

ร้อยละ

กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการ
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทุกช่วงวัย
2. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวแก่ชุมชน
3. โครงกำรนิติรัฐศำสตร์บริกำรวิชำกำรแก่สังคม(กำรจัดกำรป่ำ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ชุมชน ประชำชน บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน
ท้องถิ่น(สร้ำงธุรกิจเงินล้ำนง่ำย ๆ)
1. กิจกรรมคลินิกคอมพิวเตอร์และบริกำรวิชำกำร
2. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวแก่ชุมชน
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ชุมชน ประชำชน บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. โครงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำล
3 กลุ่มวิชำ
1) บูรณำกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ภูมิปัญญำไทย)
รำยวิชำสูงอำยุ
2) บูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน (จิตเวช)
3) บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนสอนกับกำรวิจัย(ป.มำรดำทำรก)
2. โครงกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริกำรวิชำกำร
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ชุมชน ประชำชน บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
700,000
3,000
15,000
200,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
คณะนิติรัฐศำสตร์
สถำบันวิจัยและพัฒนำ,ทุกคณะ

8,000

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

5,000

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
3,000)
(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
200,000)

60,000

5,000
(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
200,000)

สถำบันวิจัยและพัฒนำ,ทุกคณะ
คณะพยำบำลศำสตร์

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
สถำบันวิจัยและพัฒนำ, ทุกคณะ
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กลยุทธ์
4. พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น วิสำหกิจชุมชน
ผู้ประกอบกำรใหม่ในเขต
พื้นที่บริกำรให้ประสบ
ควำมสำเร็จด้วยองค์
ควำมรู้

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ

10
ผลิตภัณฑ์ 1. โครงกำรพัฒนำผลิตชุมชนท้องถิ่น
1. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในพื้นที่บริกำรได้รับกำร
พัฒนำและยกระดับด้วย
องค์ควำมรู้จำก
มหำวิทยำลัย
5
วิสำหกิจ
2. จำนวนวิสำหกิจชุมชน
ผู้ประกอบกำรใหม่ใน
ชุมชน
พื้นที่บริกำรที่ประสบ
ควำมสำเร็จอย่ำงเป็น
รูปธรรมจำกกำร
สนับสนุนองค์ควำมรู้
จำกมหำวิทยำลัย
เป้าประสงค์ 3 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างคุณค่าและจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่น
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำ
1. ร้อยละของนักศึกษำ
80
ร้อยละ 1. โครงกำรมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษำ
บุคลำกรร่วมกันทำกิจกรรม และบุคลำกรที่เข้ำร่วม
2. โครงกำรปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถำบันแก่
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงกำรมีควำมเข้ำใจ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ไทยและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ในศิลปวัฒนธรรมไทย
3. โครงกำรอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปญ
ั ญำไทย
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ตักบำตรประจำสัปดำห์"
5. โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1วัด 1 สำขำ
6. โครงกำรทำนุบำรุงศำสนำศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น คณะนิติรัฐศำสตร์ กิจกรรมทำบุญตักบำตร
7. โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
8. โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
1,000,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

40,000
45,000

คณะพยำบำลศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์

10,000

คณะพยำบำลศำสตร์
คณะครุศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
8,000 คณะนิติรัฐศำสตร์

(ไม่ได้ใช้งบประมำณ)

10,000

35,000
5,000

สำนักกิจกำรนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ตัวชี้วัด

2. สร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้ น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

1.มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
2

โครงการ

องค์ควำมรู้ 1. โครงกำรอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและกำรสืบทอดทำง
วัฒนธรรม
2. โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สำขำ
3. โครงกำรเผยแพร่องค์ควำมรูด้ ้ำนศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
1. โครงกำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1 วัด 1 สำขำ

3. มีกิจกรรมร่วมกับภำคี
1. จำนวนกิจกรรมร่วมกับ
1
กิจกรรม
เครือข่ำยวัฒนธรรมเพื่อ
ภำคีเครือข่ำยที่
ร่วมกับภำคี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
ดำเนินกำรด้ำน
เครือข่ำย 2. โครงกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ 4 บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
1. หลักสูตรที่นำมำบูรณำกำร 1. ร้อยละของหลักสูตร ที่
100
ร้อยละ 1. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เรียนกำรสอนวิจัย บริกำร
นำมำบูรณำกำรเรียน
2.โครงกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนวิจัย บริกำรวิชำกำร ทำนุ
วิชำกำรทำนุบำรุงศิลปะ
กำรสอนวิจัย บริกำร
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมพัฒนำ
วิชำกำร ทำนุบำรุง
3. โครงกำรคติชนวิทยำ
ท้องถิ่นในพื้นที่บริกำร
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้ นควำมมั่นคงทำงอำหำรตำม
พัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่
ศำสตร์พระรำชำ คณะนิติรัฐศำสตร์
บริกำร
รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
40,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
10,000)

20,000

สำนักกิจกำรนักศึกษำ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
10,000)

20,000

สำนักกิจกำรนักศึกษำ

20,000

คณะพยำบำลศำสตร์
คณะครุศำสตร์

(ไม่ได้ใช้งบประมำณ)

25,000 คณะครุศำสตร์
2,960 คณะนิตริ ัฐศำสตร์

6,680,282

170,960
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์
2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง เป็นไปตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตรและตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนำหลักสูตรครุศำสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์กำรเรียนรู้ด้ำนสมรรถนะของอำชีพ
2.1.2 พัฒนำครูของครูให้มีประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย/โรงเรียนเครือข่ำยมำบูรณำกำรกับองค์ควำมรู้และ
หลักวิชำกำร เพื่อถ่ำยทอดสู่นักศึกษำ
2.1.3 จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในกำรสอน
2.1.4 สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูและบัณฑิตครู
2.1.5 กำรจัดอบรมและพัฒนำครูประจำกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนสอนเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรู้
2.1.6 สร้ำงเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้ควำมสำคัญกับกำรเป็นครูในภูมิภำค
2.1.7 สนับสนุนให้นักศึกษำและอำจำรย์ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติในประเด็นของวิชำชีพครู
เป้าประสงค์
2.2 ศิษย์เก่ำทำงกำรศึกษำที่เข้ำสู่วิชำชีพแล้วได้รับกำรเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
2.2.1 จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์เครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบัณฑิตครู (ศิษย์เก่ำ) ที่เข้ำสู่วิชำชีพ
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนาครู
จานวนเงิน
ค่า
หน่วยนับ
โครงการ
เป้าหมาย
แผ่นดิน
รายได้
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1. พัฒนำหลักสูตรครุศำสตร์ให้ทนั สมัยมี 1.จำนวนหลักสูตรที่มีกำรปรับปรุง พัฒนำ
13
20,000
หลักสูตร 1. โครงกำรอบรมด้ำนกำรบริหำรงำน
ผลลัพธ์กำรเรียนรูด้ ้ำนสมรรถนะของ
ให้มีผลลัพธ์กำรเรียนรู้เชิงประจักษ์
วิชำกำรหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
อำชีพ
อย่ำงเป็นรูปธรรม
(ไม่ได้ใช้
30
ร้อยละ 1. โครงกำรส่งเสริมให้อำจำรย์คณะครุ
2. พัฒนำครูของครูให้มีประสบกำรณ์กำร 1. ร้อยละครูของครูที่มีประสบกำรณ์กำร
งบประมำณ)
จัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
จัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
ศำสตร์สอนในโรงเรียนสำธิต
กลุ่มเป้ำหมำย/โรงเรียนเครือข่ำยมำ
กลุ่มเป้ำหมำย/โรงเรียนเครือข่ำยมำ
บูรณำกำรกับองค์ควำมรู้และหลัก
บูรณำกำรกับองค์ควำมรู้และหลัก
วิชำกำร เพื่อถ่ำยทอดสู่นักศึกษำ
วิชำกำร เพื่อถ่ำยทอดสู่นักศึกษำ
3. จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริม
1. จำนวนบัณฑิตครูที่จบจำก
8
คน
1. โครงกำรพัฒนำทักษะและเทคนิคกำร 1,000,000
สมรรถนะในกำรสอน
มหำวิทยำลัยทีส่ อบบรรจุผ่ำนเกณฑ์
สอนนักศึกษำครู 11 สำขำ
กำรคัดเลือกเป็นครู ภำยใน 1 ปี
2. โครงกำรอบรมทักษะกำรสอนโดยใช้
20,000
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ
4. สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูและบัณฑิตครู 1. จำนวนเครือข่ำยแลกเปลีย่ นเรียนรู้
8
87,000
เครือข่ำย 1. โครงกำรอบรมสร้ำงเสริมเครือข่ำยครู
บัณฑิตครูในเขตพื้นที่บริกำรเพื่อเพิ่ม
พี่เลี้ยง
ศักยภำพทำงวิชำชีพครู
5. กำรจัดอบรมและพัฒนำครูประจำกำร 1. ร้อยละของผลคะแนน O-Net หรือ
50
ร้อยละ 1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพื่อ
50,000
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนสอนเพื่อนำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพิ่มขึ้นจำก
พัฒนำครูประจำกำรด้ำนกำรเรียน
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรู้
กำรพัฒนำสมรรถนะครูประจำกำรของ
กำรสอนที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
6. สร้ำงเจตคติที่ดีให้บณ
ั ฑิตครู ให้
1. ร้อยละของบัณฑิตครูทไี่ ด้รับกำรบรรจุ
20
ร้อยละ 1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก้ำวสูค่ รู
30,000
ควำมสำคัญกับกำรเป็นครูในภูมิภำค
ครูในภูมิภำค
มืออำชีพ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศำสตร์

คณะครุศำสตร์

คณะครุศำสตร์
คณะครุศำสตร์
คณะครุศำสตร์

คณะครุศำสตร์

คณะครุศำสตร์
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย
30

หน่วยนับ

7. สนับสนุนให้นักศึกษำและอำจำรย์ได้รับ 1. ร้อยละของผลงำนได้รับกำรตีพมิ พ์
ร้อยละ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
นำนำชำติในประเด็นของวิชำชีพครู
เป้าประสงค์ 2 ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1. จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์เครือข่ำย 1. จำนวนกิจกรรมทีส่ ร้ำงควำมสัมพันธ์
2
กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่ำงบัณฑิตครู
ระหว่ำงศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบันและ
(ศิษย์เก่ำ) ที่เข้ำสู่วิชำชีพ
อำจำรย์สำยวิชำชีพครูที่มีผลลัพธ์เชิง
ประจักษ์
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ

โครงการ
1. โครงกำรจัดทำวำรสำรครุสำเกต

1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเสริม
ควำมเป็นครูก่อนสำเร็จกำรศึกษำ
(โดยรุ่นพี่ที่สอบบรรจุได้)
2.โครงกำรครูรุ่นพี่สคู่ รูรุ่นน้อง

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
30,000

20,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะครุศำสตร์

คณะครุศำสตร์

10,000 คณะครุศำสตร์
1,150,000 117,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
กลยุทธ์
3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำง
กำรพัฒนำประเทศ
3.1.2 ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำที่มีสมรรถนะวิชำชีพที่สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21
3.1.3 ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรทำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและจิตสำนึกในกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.1.4 อัตรำกำรศึกษำต่อในพื้นที่ของประชำกรวัยอุดมศึกษำเพิ่มขึ้น
3.1.5 พัฒนำห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต
3.1.6 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ผู้สอนให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ค่า
หน่วยนับ
โครงการ
เป้าหมาย
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้
1. จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้
6
หลักสูตร 1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรม 1 กำรพัฒนำหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์
ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตร
ทันสมัยและหลักสูตร ใหม่ใน
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่
รูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนอง
กิจกรรม 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่น
ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
กำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน TQF
และสอดคล้องกับแนว
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรบูรณำกำรกับกำร
ทำงกำรพัฒนำประเทศ
รอบข้ำงและสำมำรถพัฒนำ
ทำงำน
ตนเองได้ (รวม non degree)
3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำ
2. ร้อยละของหลักสูตรที่มผี ลกำร
80
ร้อยละ 1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ในระดับดีขึ้นไป
2. ส่งเสริมพัฒนำนักศึกษำที่มี 1.จำนวนผลงำนนักศึกษำได้รบั
4
ผลงำน 1. โครงกำรบ่มเพำะให้บณ
ั ฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบกำร
สมรรถนะวิชำชีพที่สอดคล้อง
ประกำศนียบัตร วิชำชีพ /รำงวัล
รำยใหม่
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนกีฬำและกิจกรรม
กับทักษะในศตวรรษที่ 21
จำกกำรประกวดกับสำขำที่สำเร็จ
3. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมตำมสมรรถนะนักศึกษำ
กำรศึกษำและอื่น ๆ(รวมรำงวัล
พยำบำลศำสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ชมเชย)
4. โครงกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
5. โครงกำรพัฒนำนักศึกษำที่มสี มรรถนะวิชำชีพที่
สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21
6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูเ้ รียนและกำรเสริมสร้ำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้

341,300

ผู้รับผิดชอบโครงการ

100,000

สำนักวิชำกำรและประมวลผล
ร่วมกับทุกคณะ
สำนักวิชำกำรและประมวลผล
ร่วมกับทุกคณะ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

20,000
900,000

10,000 บัณฑิตวิทยำลัย
ฝ่ำยประกันคุณภำพ, ทุกคณะ

600,000

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

230,000

1,000,000
50,000
20,000

สำนักกิจกำรนักศึกษำ
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะครุศำสตร์
20,000 สำนักกิจกำรนักศึกษำ

40,000

36,000 บัณฑิตวิทยำลัย

43

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของนักศึกษำที่ได้รับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
กับสำขำที่สำเร็จกำรศึกษำ
3. ร้อยละของนักศึกษำที่สำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีมี
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน
CEFR ระดับ B1 หรือมำตรฐำน
อื่น ๆ ที่เทียบเท่ำ

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ำสอบ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐำน ( IC3 )

3.ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 1. ร้อยละกำรได้งำนทำ ทำงำนตรง
ให้บูรณำกำรกับกำรทำงำนและ
สำขำ ประกอบอำชีพอิสระทั้ง
เสริมสร้ำงทักษะและจิตสำนึกใน ตำมภูมิลำเนำและนอกภูมลิ ำเนำ
กำรพัฒนำท้องถิ่น
ภำยในระยะเวลำ 1 ปี

ค่า
หน่วยนับ
โครงการ
เป้าหมาย
10
ร้อยละ 1. โครงกำรทดสอบสมรรถนะวิชำชีพ

5

50

80

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

1. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21
2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำแรกเข้ำด้ำน
ภำษำอังกฤษ
3. โครงกำรโครงกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรทำงด้ำน
ภำษำเพื่อ ก้ำวสู่วิชำชีพครู
4. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ
5. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศของนักศึกษำ
1. โครงกำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสมัยใหม่เพื่อกำรศึกษำ
2. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีแก่นักศึกษำ
3. โครงกำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษและทักษะกำรใช้ดิจทิ ัล
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำทำงวิชำชีพ
คอมพิวเตอร์
1. โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยสถำน
ประกอบกำร (MOU)

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
25,000

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

3,000,000

ศูนย์ภำษำ / ทุกคณะ

50,000

คณะพยำบำลศำสตร์

50,000

คณะครุศำสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

50,000

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
5,000 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5,000 คณะครุศำสตร์

25,000

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
คณะนิติรัฐศำสตร์

(ไม่ได้ใช้งบประมำณ)

10,000

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
10,000 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
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4. อัตรำกำรศึกษำต่อในพื้นที่
ของประชำกรวัยอุดมศึกษำ
เพิ่มขึ้น

5. พัฒนำห้องปฏิบัติกำร
อุปกรณ์กำรเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต

จานวนเงิน
ค่า
หน่วยนับ
โครงการ
เป้าหมาย
แผ่นดิน
รายได้
2. คะแนนผลกำรประเมินสมรรถนะ
3.51
คะแนน 1.โครงกำรสำรวจประเมินสมรรถนะบัณฑิตคณะทุกคณะ (อยู่ระหว่ำงกำร
เสนออนุมัติ
ของบัณฑิตโดยสถำนประกอบกำร
โครงกำร)
ผู้ใช้บัณฑิตทีไ่ ด้รบั กำรประเมิน
1. ร้อยละอัตรำกำรเพิ่มขึ้นใน
3
ร้อยละ 1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
กำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรมที่ 3 กำรเปิดโลกวิชำกำร
228,800
2. โครงกำรประชำสัมพันธ์พี่แนะน้องเรียน
50,000
3. โครงกำรเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษำ
9,000
15,000
4. โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน
1,000,000
และกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนในระดับกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีสิ่ง
90
ร้อยละ 1. โครงกำรสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบกำรเรียน กำร 1,000,000
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอ
สอนเพื่อแก้ไขปัญหำ
และเหมำะสม
2. โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่สังคมดิจิทัล
300,000
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำแชทบอทสำหรับให้บริกำร
ข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษำในเขตพื้นที่ให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
1,500,000
3. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริกำรของ
ศูนย์วิทยบริกำรในยุคดิจิทลั
4. โครงกำรจัดซื้อวัสดุและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
330,000
คณะครุศำสตร์
5. โครงกำรจัดซื้อวัสดุและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
40,000
คณะพยำบำลศำสตร์
6. โครงกำรส่งเสริมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
30,000
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกคณะ

สำนักวิชำกำรและประมวลผล
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
บัณฑิตวิทยำลัย
คณะครุศำสตร์

ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ศูนย์วิทยบริกำร
คณะครุศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

45

กลยุทธ์
6. พัฒนำศักยภำพอำจำรย์
ผู้สอนให้เป็นมืออำชีพมี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอำจำรย์ทไี่ ด้รับกำร
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นปฏิบัตสิ หกิจศึกษำ
WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐำน

2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับกำร
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นปฏิบัตสิ หกิจศึกษำ
WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรมเป็นฐำน
3. ร้อยละของอำจำรย์ทมี่ ีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก
4. ร้อยละของอำจำรย์ทมี่ ีตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

ค่า
หน่วยนับ
โครงการ
เป้าหมาย
70
ร้อยละ 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรสอนของอำจำรย์

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
100,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะพยำบำลศำสตร์

และกำรใช้งำนภำยใต้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบ active learner ตำมศตวรรษที่ 21
- MOOC
- ภำษำอังกฤษ

70

ร้อยละ

30

ร้อยละ

35

ร้อยละ

2. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมที่ 2 กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรศึกษำสู่กำร
เรียนรูส้ มัยใหม่
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

1. โครงกำรสนับสนุนอำจำรย์ด้ำนคุณวุฒิที่สูงขึ้น
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
2. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรเขียนตำรำเพื่อขอ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรและกำรเรียนกำรสอน
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
4. โครงกำรวำรสำรสังคมศำสตร์ คณะนิติรัฐศำสตร์
ปีที่ 3 ปักษ์ ก.ค. – ธ.ค.62 และปีที่ 4
ปักษ์ ม.ค. – มิ.ย. 63

48,200

สำนักวิชำกำรและประมวลผล
200,000 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

200,000
2,000,000

คณะพยำบำลศำสตร์
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ กองกลำง
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ กองกลำง

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกันกับโครงกำร
2,000,000)

คณะพยำบำลศำสตร์

25,000

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกันกับโครงกำร
70,000)

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
200,000)

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
คณะนิติรัฐศำสตร์

46

กลยุทธ์

ค่า
หน่วยนับ
โครงการ
เป้าหมาย
5. ร้อยละอำจำรย์ได้รับกำรส่งเสริมให้
80
ร้อยละ 1. สนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมอบรมวิชำกำรตำม
ได้เข้ำรับกำรอบรมในวิชำชีพเฉพำะ
ควำมรู้เฉพำะสำขำ
ของตนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
3. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมที่ 2 กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรศึกษำสู่กำร
เรียนรูส้ มัยใหม่
กิจกรรมที่ 5 กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในรำยวิชำหมวดศึกษำทั่วไป
4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ด้ำนกำรสอน
กำรวัดและประเมินผลวิชำกำร
6. ร้อยละอำจำรย์ได้รับกำรส่งเสริม
70
ร้อยละ 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ให้เข้ำอบรมพัฒนำทักษะภำษำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
อังกฤษอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตัวชี้วัด

รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
310,000
(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
200,000)

351,700

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

สำนักวิชำกำรและประมวลผล

100,000

สำนักวิชำกำรและประมวลผล

20,000

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
200,000)

13,774,000

681,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ 4.1 มีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพคล่องตัวและมีธรรมำภิบำลให้เป็นที่ยอมรับด้ำนกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพื่อท้องถิ่น
กลยุทธ์
4.1.1 ส่งเสริมบุคลำกร นักศึกษำ ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและศักยภำพเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น
อย่ำงเต็มที่
4.1.2 อัตรำส่วนจำนวนผลงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำต่อจำนวนผลงำนดังกล่ำวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรม
4.1.3 ผลกำรสำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำรของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
4.1.4 ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะฐำนข้อมูลงบประมำณและบุคลำกรให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล
4.1.5 ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐ
4.1.6 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย
4.1.7 ระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4.1.8 พัฒนำมำตรฐำนแผนงำนกำรเงินและงบประมำณเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
4.1.9 พัฒนำระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมุ่งสู่มหำวิทยำลัยคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล
4.1.10 ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำยเครือข่ำยและปรับปรุงฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
4.1.11 ผลสำรวจควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจของประชำชนและผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวิทยำลัย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ

เป้าประสงค์ 1 มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิน่
1. ส่งเสริมบุคลำกร นักศึกษำ ให้ 1. จำนวนอำจำรย์บุคลำกร
3
คน
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ภำพเพื่อ
เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำร
นักศึกษำและศิษย์เก่ำที่ได้รับ
พัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
รำงวัลในระดับชำติหรือนำนำชำติ
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
และศักยภำพเพื่อพัฒนำ
10
ร้อยละ 1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำง 2. ร้อยละบุคลำกรสำยสนับสนุน
ได้รับกำรพัฒนำในสำยวิชำชีพ
2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
เต็มที่
และเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. ร้อยละของบุคลำกรและ
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
จิตอำสำ
4. จำนวนโครงกำรจิตอำสำ

2. อัตรำส่วนจำนวนผลงำนวิจัย
และองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็น
ทรัพย์สินทำงปัญญำต่อจำนวน
ผลงำนดังกล่ำวที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. ผลกำรสำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำร
ของบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

1. ร้อยละผลงำนวิจัยและองค์
ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ทำงปัญญำต่อจำนวนผลงำน
ดังกล่ำวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
อย่ำงเป็นรูปธรรม
1. ค่ำระดับผลกำรสำรวจควำมพึง
พอใจกำรรับรู้ข่ำวสำรของบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

30

5

ร้อยละ

1. โครงกำรฝึกทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน
2.โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต“LEAD”
3. โครงกำรจิตอำสำเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น
โครงกำร 1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมแก่นักศึกษำ
2. โครงกำรจิตอำสำเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่น

50

ร้อยละ

(ไม่มีโครงกำร)

3.51

ระดับ

1. โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจ กำรรับรู้ข่ำวสำร
ภำยในมหำวิทยำลัย (ITA)

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

200,000 สำนักกิจกำรนักศึกษำ
(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
2,000,000)
(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
2,000,000)

10,000

ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ กองกลำง
35,000 บัณฑิตวิทยำลัย
ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ กองกลำง
คณะพยำบำลศำสตร์
175,000 คณะนิติรัฐศำสตร์
100,000 สำนักกิจกำรนักศึกษำ
10,000 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
(ใช้งบประมำณ สำนักกิจกำรนักศึกษำ/ทุกคณะ

ร่วมกับโครงกำร
100,000)

(อยู่ระหว่ำงกำร
เสนออนุมัติ
โครงกำร)

สำนักงำนอธิกำรบดี/ทุกคณะ
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ตัวชี้วัด

4. ปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรโดยเฉพำะฐำนข้อมูล
งบประมำณและบุคลำกรให้
ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภำพ
โปร่งใสและมีธรรมำภิบำล

1. จำนวนฐำนข้อมูลเพื่อบริหำร
จัดกำรและกำรตัดสินใจตำม
พันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

5. ระดับผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนภำครัฐ
6. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
องค์กรภำยในและต่ำงประเทศ
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย

1. ร้อยละผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำนภำครัฐ
1.จำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับองค์กรภำยในและ
ต่ำงประเทศเพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
2

85

2

โครงการ

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
1,500,000

ฐำนข้อมูล 1. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
2. โครงกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนกล (ไม่ใช้งบประมำณ)
ยุทธ์และแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี /แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินระดับมหำวิทยำลัย/คณะ/ศูนย์/สำนัก
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
3. โครงกำรอบรมกำรใช้ระบบ I-Thesis
4. โครงกำรพัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์กำรจัดกำร
เอกสำรและงบประมำณในสำนักงำน
5. โครงกำรปรับปรุงระบบคู่มือวิทยำนิพนธ์
5,000
6. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
500,000
คะแนน 1. โครงกำรสร้ำงสำนึก โปร่งใส่ ไร้ทจุ ริตคอร์รัปชั่น
30,000
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
เครือข่ำย 1. โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพ
และวิชำกำร กับองค์กรภำยในประเทศภำครัฐ
และเอกชน
2. โครงกำรสำนเสวนำเพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรนิตริ ัฐศำสตร์ ครั้งที่ 3
3. โครงกำรวันรพีนติ ิรัฐศำสตร์บริกำรวิชำกำร
4. โครงกำรนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรระดับ
บัณฑิตศึกษำระดับชำติ

6,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมและสื่อ
ฝ่ำยแผนงำนและนโยบำย/
ทุกคณะ/ศูนย์/สำนัก/บัณฑิต
วิทยำลัย

5,000 บัณฑิตวิทยำลัย
5,300 บัณฑิตวิทยำลัย
บัณฑิตวิทยำลัย
คณะพยำบำลศำสตร์
ฝ่ำยนิติกำร
สำนักงำนอธิกำรบดี
คณะพยำบำลศำสตร์

95,000

15,400 คณะนิติรัฐศำสตร์

59,600
30,000

คณะนิติรัฐศำสตร์
บัณฑิตวิทยำลัย
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7. ระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล

8. พัฒนำมำตรฐำนแผนงำน
กำรเงินและงบประมำณเพื่อให้
เกิดควำมคุม้ ค่ำ

ตัวชี้วัด
1. ผลของควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรปฏิบัติงำน
(ดัชนีวัดจำกกรมสุขภำพจิต
กระทรวงสำธำรณสุข คะแนน
เต็ม 220 คะแนน)

1. ร้อยละของประสิทธิภำพกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณของ
มหำวิทยำลัย

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
158

90

คะแนน

โครงการ
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพมหำวิทยำลัยสู่องค์กร
นวัตกรรม
2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร“กำรบริหำรควำม
เสี่ยงองค์กร” มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3. โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระดับ
บัณฑิตศึกษำ
4. โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนและ
ผู้รับบริกำรทีมตี ่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

ร้อยละ 1. โครงกำรทบทวน/จัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี/แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ระดับมหำวิทยำลัย/คณะ/ศูนย์/สำนัก
2. โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ
3. โครงกำรทบทวนแผนคณะนิติรัฐศำสตร์
4. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเสริมสร้ำง
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภำพสำหรับผู้ปฏิบตั ิงำน
ด้ำนพัสดุ
5. โครงกำรพัฒนำสำนักวิชำกำรและประมวลผล
กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรวัสดุสำนักงำนให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำ
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำนัก
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักวิชำกำรและประมวลผล

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
10,990,000
50,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนอธิกำรบดี
ฝ่ำยประกันคุณภำพ/ทุกคณะ/
สำนัก

40,000 บัณฑิตวิทยำลัย
(อยู่ระหว่ำงกำร
เสนออนุมัติ
โครงกำร)

150,000

สำนักงำนอธิกำรบดี

6,500
60,000

ฝ่ำยแผนงำนและนโยบำย/
ทุกคณะ/ศูนย์/สำนัก/บัณฑิต
วิทยำลัย
30,000 คณะครุศำสตร์
คณะนิติรัฐศำสตร์
ฝ่ำยพัสดุ กองนโยบำยและแผน

127,000

สำนักวิชำกำรและประมวลผล

90,000
48,000

สำนักวิชำกำรและประมวลผล
สำนักวิชำกำรและประมวลผล
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9. พัฒนำระบบกลไกและแนว
ปฏิบัติที่ดี ด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมุ่งสูม่ หำวิทยำลัย
คุณภำพได้มำตรฐำนสำกล

10. ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำและ
กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำย
เครือข่ำยและปรับปรุง
ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ

ตัวชี้วัด
1. ระดับผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับมหำวิทยำลัย

1. จำนวนกำรปรับปรุงฐำนข้อมูล
ศิษย์เก่ำและกิจกรรมสัมพันธ์

2.จำนวนกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำย
เครือข่ำยและปรับปรุงฐำนข้อมูล
ศิษย์เก่ำ

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
4.2

ทุกปี

6

ระดับ

โครงการ

1. โครงกำรยกระดับและพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
2. โครงกำรยกระดับและพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำคณะครุศำสตร์
3. โครงกำรยกระดับและพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์
4. โครงกำรยกระดับและพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำคณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
5. โครงกำรยกระดับและพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะนิติรัฐศำสตร์
6. โครงกำรยกระดับและพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน 1. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
ทำงด้ำนศิษย์เก่ำ
2. โครงกำรให้ควำมรู้และสำรวจควำมต้องกำรศิษย์เก่ำ
3. โครงกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำและกิจกรรม
สัมพันธ์
4. โครงกำรจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน
กิจกรรม 1. โครงกำรประชุมวิชำกำรแก่ศิษย์เก่ำ
2. โครงกำรกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยำยเครือข่ำยและ
ปรับปรุงฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ
3. โครงกำรจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
368,700
390,700
60,700

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

คณะครุศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์

192,700

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี

104,600

คณะนิติรัฐศำสตร์

82,600
100,000

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะพยำบำลศำสตร์
50,000 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
5,000 สำนักกิจกำรนักศึกษำ

3,500
20,000

(ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
3,500)

คณะนิติรัฐศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
20,000 สำนักกิจกำรนักศึกษำ
คณะนิติรัฐศำสตร์
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กลยุทธ์
11. ผลสำรวจควำมคิดเห็นควำม
พึงพอใจของประชำชนและ
ผู้รับบริกำรที่มตี ่อ
มหำวิทยำลัย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

1. ระดับผลสำรวจควำมคิดเห็น
ควำมพึงพอใจของประชำชน
และผูร้ ับบริกำรที่มตี ่อ
มหำวิทยำลัย

ดี

รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ

โครงการ

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้

ระดับ 1.โครงกำรพัฒนำสำนักวิชำกำรและประมวลผล
กิจกรรมที่ 4 สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่
5,000
มีต่อสำนักวิชำกำรและประมวลผล
(อยู่ระหว่ำงกำร
2. โครงกำรสำรวจควำมคิดควำมพึงพอใจของ
เสนออนุมัติ
ประชำชนและผู้รับบริกำรที่มตี ่อมหำวิทยำลัย
โครงกำร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักวิชำกำรและประมวลผล
สำนักงำนอธิกำรบดี

15,085,600 690,700
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
เป้าประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอนุรักษ์ธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
กลยุทธ์
5.1.1 ส่งเสริมสร้ำงจิตสำนึกอนุรักษ์หรือพัฒนำทรัพยำกร ธรรมชำติและสภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัย
5.1.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม
5.1.3 มีกำรบริหำรและจัดกำรขยะอย่ำงเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
เป้าประสงค์ 5.2 เพื่อให้สถำบันเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำรเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสภำพแวดล้อมให้แก่ชุ มชน
และท้องถิ่นโดยดำเนินกำรให้พื้นที่ของมหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์
5.2.1 พัฒนำนวัตกรรมหรือโครงกำรที่พัฒนำหรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking)
5.2.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
เป้าประสงค์ 5.3 นักศึกษำและบุคลำกรของสถำบันมีจิตอำสำในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
กลยุทธ์
5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม
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โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

เป้าประสงค์ 1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
1. ส่งเสริมสร้ำงจิตสำนึกอนุรักษ์หรือ 1. จำนวนโครงกำรที่ส่งเสริม อนุรกั ษ์
3
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อมและ
สภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัย
มีผลลัพธ์ด้วยกำรสร้ำงจิตสำนึก
อนุรักษ์หรือพัฒนำสภำพแวดล้อม

โครงกำร

โครงการ

1. โครงกำรเครือข่ำยกำรเรียนรูด้ ้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
2. โครงกำรพัฒนำสวนสมุนไพรสำยรหัส
3. โครงกำรเครือข่ำยนักศึกษำพัฒนำสิ่งแวดล้อม
4. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรูด้ ้ำนควำมมั่นคงทำง
อำหำรตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมกำรใช้ชุมชนเป็นรำกฐำน
5. โครงกำรนิติรัฐศำสตร์บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
(กำรจัดกำรป่ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
ฐำนข้อมูล (ไม่มีโครงกำร)

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้
(ใช้งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ร่วมกับโครงกำร
500,000 )

5,000

15,000

คณะพยำบำลศำสตร์
5,000 สำนักกิจกำรนักศึกษำ
2,960 คณะนิติรัฐศำสตร์

คณะนิติรัฐศำสตร์

2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำร 1. จำนวนฐำนข้อมูลและแหล่ง
1
ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม
เรียนรูต้ ำมภูมิทัศน์และ
สภำพแวดล้อม
3. มีกำรบริหำรและจัดกำรขยะอย่ำง 1. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่
30
ร้อยละ (ไม่มีโครงกำร)
เป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่น นำกลับมำใช้ประโยชน์
ใกล้เคียง
เป้าประสงค์ 2 เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยดาเนินการให้พื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(ใช้งบประมำณ
1.พัฒนำนวัตกรรมหรือโครงกำรที่พฒ
ั นำ 1. จำนวนนวัตกรรมและโครงกำรที่
1
นวัตกรรม 1. โครงกำรเครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
สถำบันวิจัยและพัฒนำ
ร่วมกับโครงกำร
หรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร
ฟื้นฟูสภำพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
/โครงกำร
เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน
500,000 )
ธรรมชำติและสภำพแวดล้อม
ชัดเจนค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจน
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมกำร
จัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (UI
Green Metric World
University Ranking)
3. ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ

1. ระดับควำมพึงพอใจกิจกรรมและ
โครงกำรทีส่ ่งเสริมและสนับสนับ
เพื่อเข้ำสู่โครงกำรมหำลัยสีเขียวผล
กำรประเมินมหำวิทยำลัยสีเขียว
1. จำนวนเครือข่ำยที่มสี ่วนร่วมใน
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สภำพแวดล้อม
ที่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน

3.5

โครงการ

จานวนเงิน
แผ่นดิน
รายได้

(อยู่ระหว่ำงกำร
1. โครงกำรศึกษำและประเมินศักยภำพ
เสนออนุมัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อเข้ำสู่กำร
ประเมินมหำวิทยำลัยสีเขียว (UI Green Metric โครงกำร)
World University Ranking)
2
เครือข่ำย 1. โครงกำรเครือข่ำยกำรเรียนรูด้ ้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อ (ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน
500,000 )
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
(ใช้งบประมำณ
2. โครงกำรถ่ำยทอดควำมรูด้ ้ำนควำมมั่นคงทำง
ร่วมกับโครงกำร
อำหำรตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำ
2,960 )
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมกำรใช้ชุมชนเป็นรำกฐำน (ใช้งบประมำณ
3. โครงกำรนิติรัฐศำสตร์บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ร่วมกับโครงกำร
15,000)
(กำรจัดกำรป่ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม)
เป้าประสงค์ 3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(ใช้งบประมำณ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกร 1. ร้อยละของนักศึกษำและบุคลำกร
80
ร้อยละ
1. โครงกำรเครือข่ำยนักศึกษำพัฒนำสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับโครงกำร
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
มีควำมเข้ำใจในกิจกรรมอนุรักษ์
5,000)
ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม
ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม
2. โครงกำรเครือข่ำยกำรเรียนรูด้ ้ำนสิ่งแวดล้อม (ใช้งบประมำณ
ร่วมกับโครงกำร
เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของ
500,000 )
ชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ

ระดับ

20,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะศิลปศำสตร์ร่วมกับ
สำนักงำนอธิกำรบดี

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

คณะนิติรัฐศำสตร์

คณะนิติรัฐศำสตร์

สำนักกิจกำรนักศึกษำ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ

7,960
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ส่วนที่ 4
กำกับ ติดตำม และประเมินผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
9(3) และมาตรา 14 ก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดขึ้นรวมทั้งจัดทารายงานประจาปี เพื่อเปิดเผยและแสดง
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร
ตลอดจนรายละเอีย ดอื่น ๆ ตามมาตรา 16 ให้ ส่ ว นราชการจัดท าแผนปฏิ บัติราชการของส่ ว นราชการนั้ น
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบบสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรี เพี่อให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรร
งบประมาณ เพื่ อปฏิบั ติให้ บ รรลุ ผลส าเร็จ ในแต่ล ะภารกิจ ตามแผนปฏิ บัติราชการดังกล่ าวในกรณี ที่ส่ ว น
ราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4.1 กำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการกากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่
การประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยดาเนินการกากับ ติดตาม องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพสถาบัน ข้อ 5. การบริหารจัดการ ตั วบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้
4.1.1 ผู้ บ ริ ห ำรมี ก ำรก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมที่ ม อบหมำยรวมทั้ ง
สำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรดำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน
4.1.1.1 ผู้บริหารมีการกากับติดตามผลการนานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี/ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการดาเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง
4.1.1.2 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ตามภารกิ จ ของสถาบั น อย่ า ง
ครบถ้ ว นรวมทั้ งการติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ทบทวนเป้ าหมายหรื อ ปรั บ แผนการ
ดาเนินงานในรอบปีถัดไปพร้อมแจ้งผลการดาเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อ
ต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
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4.1.2 ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม
4.1.2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.1.2.2 ผู้บริหารดาเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอานาจใน
การตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวพร้อมกับการกากับและตรวจสอบ
เพื่ อให้ เกิดความมั่น ใจว่าระบบการทางานมีประสิทธิภ าพประสิ ทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ ยงอยู่ระดับในที่
ยอมรับได้
4.1.2.3 ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารส่ งเสริม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น การสร้างขวัญ และก าลั งใจต่ อ
บุคลากรเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภ าพการให้บริการ
โครงการพัฒนาองค์กรให้คล่องตัว (Lean organization) เป็นต้น
4.1.3 ผู้ บ ริ ห ำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ แ ละส่ งเสริ ม พั ฒ นำผู้ ร่ ว มงำนเพื่ อ ให้ ส ำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ
4.1.3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มศักยภาพในการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on –
the – job training) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4.1.3.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรนาหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ าย
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practices) เป็นต้น
4.1.4 ผู้บริหำรได้บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถำบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
4.1.4.1 ผู้บ ริห ารความยึดหลักธรรมาภิ บาลเป็นเครื่องมือในการบริห ารการดาเนินงานของ
สถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่กาหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้อ งกับทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
4.1.4.2 ผู้บริหารมีการดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น การปกป้อง
ผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในเรื่องคุณ ภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้ มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
4.1.4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทารายงานสรุปผลการทางาน
และรายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจาทุกปี
4.1.4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาเป็นประจาทุกปี
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4.2 กรอบกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563
การกากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการ ในระบบการกากับ ติดตามและประเมินผล มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง
สาหรับกรองการกากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสาเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีรูป แบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมิน เชิงคุณ ลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและการ
ตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ ร้ อ ยเอ็ดได้รับการประเมิน ผลจากหน่ว ยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณ ภาพโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและการ
ประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของสานักงบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผลของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

