บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วิสัยทัศน
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ�อการพัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม
นิยามวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเพ�อการพัฒนาทองถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะเปนที่พึ่งของชุมชน
เปนแหลงองคความรู ใหบริการวิชาการแกสังคมรวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมดานการบริหารอยางมีสวนรวมพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
Thailand 4.0 ขับเคล�อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ�อการบริหารและการศึกษา จัดทําแผนวิชาการในการพัฒนา
ทองถิน่ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
เปนที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนไดมาตรฐาน
การกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจแผนกลยุทธและนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน โดยมี
การกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน
การสงเสริมใหอาจารย บุคลากร มีโอกาสศึกษาเรียนรูพ ฒ
ั นาตนเองอยางตอเน�อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�อการ
เรียนรู 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบันเชนการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวน
การเรียนรูของนักศึกษาทิศทาง การสงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตโดยคํานึงถึงความคุมคา
ของการใชจายเงินงบประมาณและใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ความคุมคาของการจัดเก็บขอมูลและการรายงานขอมูล
กับประโยชนที่จะไดรับ
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 2 ปขา งหนา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
ไดวางกรอบการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรอยูบ นหลักการทีจ่ ะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมี ปรัชญา
คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหลงความรูตลอดชีวิตและไดกําหนดวิสัยทัศน ไว คือ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ�อการพัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม เพ�อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรจงั หวัด ซึง่ การแปลงยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสูการปฏิบัตินั้นตองอาศัยแผนปฏิบัติการ
เปนเคร�องมือสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านของหน�วยงานตาง ๆ เพ�อใหการดําเนินงานมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
4 เปาประสงค 12 กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
2 เปาประสงค 8 กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1 เปาประสงค 6 กลยุทธ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1 เปาประสงค 9 กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
5 เปาประสงค 8 กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การผลิตแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
2 เปาประสงค 3 กลยุทธ
สํ า หรั บ กรอบการกํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล/โครงการ และความสํ า เร็ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏรอยเอ็ด จัดใหมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ
และการตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหวางโครงการและเม�อเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน�วยงานกลางตาง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรับ
การประเมินผลจากหน�วยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และการประเมิ น ศั ก ยภาพมหาวิ ท ยาลั ย ไทยของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาการใชจา ยงบประมาณ :
PART ของสํานักงบประมาณและการติดตามและประเมินผลของอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ในส ว นของการถ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ง านระดั บ คณะ/หน� ว ยงาน คื อ การนํ า ยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ
โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการทีส่ าํ คัญ คือ การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของคณะ/หน�วยงานทีส่ อดรับ
กับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/หน�วยงานจะตองกําหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณและผูรับผิดชอบในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค
การบริการวิชาการ การวิจัย เพ�อสรางองคความรู การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเสริมสราง
ความเขมแข็งวิชาชีพครู การบริหารจัดการและการสืบสานโครงการอันเน�องมาจากพระราชดําริฯ ซึ่งทั้งหมดนี้
จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
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คํานํา
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564) นี้ จัดทําขึ้นโดยดําเนินงานยึดตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนาจังหวัด กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติการไดเริ่มตนขึ้นหลังจากที่ทําการ
วิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดอยางมีสว นรวมของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
โดยฝายแผนงานและนโยบาย ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ�อนํามากําหนดเปนโครงการ/
กิจกรรม ที่จะสงผลใหตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ สัมฤทธิ์ผล
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) นี้ ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา ความเปนมาของการ
จัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สวนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งประกอบ ไปดวย นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด นโยบายและแนวคิดของคณะผูบ ริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน อัตลักษณของบัณฑิต เอกลักษณของมหาวิทยาลัย คานิยมองคกร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร แผนที่
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สวนที่ 4 การขับเคล�อนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 – 2565 สูการปฏิบัติ และสวนที่ 5 กํากับ ติดตามและประเมินผล
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับนี้ เปนเคร�องมือ
สําคัญในการขับเคล�อนยุทธศาสตร ในบรรลุถึงวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว และเปนแนวทางสําคัญที่
ทุกภาคสวนตองถือปฏิบัติเพี่อใหสามารถดําเนินภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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บทสรุปผูบริหาร
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
1.2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
1.3 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
1.5 แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2564
1.6 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ�อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
สวนที่ 2 ผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
สวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 – 2565
3.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
3.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผูบริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
3.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณของบัณฑิต เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
คานิยมองคกร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร แผนที่ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
3.4 แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด ระยะ 5 ป
(พ.ศ.2561 - 2565)
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สวนที่ 1

บทนํา

1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565
(ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564) จัดทําขึ้นโดยกระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน บนพื้นฐานขอมูลสําคัญ
ที่นํามาวิเคราะหและประมวลผล ประกอบดวย
1. ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ไดแก ปรัชญา ปณิธาน ประวัติของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศ
พื้นฐาน
2. ขอมูลเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผูบ ริหาร บุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษา ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน
3. กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
4. นโยบายและแนวคิดของผูบริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
5. ขอมูลการทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT)
6. ขอมูล จากแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) แผนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ�อการพัฒนา
ทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด (พ.ศ.2561 – 2564)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตรพระราชา

กรอบแผนระดับ
อุดมศึกษาระยะยาว
15 ป ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560-2574)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย

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

ยุทธศาสตรชาติ

แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2560-2579

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพ�อการพัฒนา
ทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง
11 ตุลาคม 2562

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนา
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ.2561-2564

ปรัชญา พันธกิจ
คานิยม
อัตลักษณ
เอกลักษณ
สารสนเทศพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอม
(SWOT)
แนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นของ
ประชาคมที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

1.2 กระบวนการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564) มีขั้นตอนดังนี้
1. การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนโดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร�อง การจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 เม�อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายใน
และภายนอก รวมทัง้ สํารวจความตองการของผูท เี่ กีย่ วของ ประกอบดวย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบ ริหาร
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ทัง้ นี้ ไดมกี ารวิเคราะหสภาพแวดลอมทีม่ ผี ลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
และจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2. การพิจารณารางแผนกลยุทธฯ และแนวทางการนํากลยุทธสูการปฏิบัติโดยผูบริหารทุกระดับจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร�องการนําแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดสูการปฏิบัติ ในระหวาง
วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดีคณะ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย รวมกันพิจารณารางแผนกลยุทธฯ
และกําหนดแนวทางการกําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ
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3. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําขอมูลทีเ่ กีย่ วของมาวิเคราะหและประมวลผลจัดทําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565
4. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการวิพากษแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ในวันจันทรที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
5. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําเสนอแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2560
6. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําเสนอแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2565 ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2560
7. จัดทําโครงการทบทวนแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
ระหวางวันที่ 27 - 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมกันเกรา ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และโรงแรมอมันตา ถนนแกววรวุฒิ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัย
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
เพ�อทบทวนแผนกลยุทธฉบับเดิมใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงการดําเนินงานใหขอ เสนอแนะเชิงนโยบายกําหนด
ทิศทางเปาหมายการดําเนินงานและปรับปรุงแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบาย สภามหาวิทยาลัยฯ รองรับ
การดําเนินงานในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวตลอดจนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต
8. การพิจารณา (ราง)แผนกลยุทธฯ และแนวทางการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ โดยผูบริหารทุกระดับ
ไดนํา (ราง) แผนฯ ดังกลาว เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2562 เม�อวันที่
18 กันยายน 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดีคณะ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย รวมกันพิจารณา (ราง)แผนกลยุทธฯ
(ฉบับปรับปรุง) และกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม (ราง) แผนกลยุทธ
9. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําขอมูลที่เกี่ยวของมาวิเคราะหและประมวลผลจัดทํา (ราง)
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565
10. คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ฯ นํ า เสนอ (ร า ง)แผนกลยุ ท ธ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 10
(145)/2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562
11. พิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับปรับปรุง) ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 11(146)/2562 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เพ�อพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ�อนําไปใช ในกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัยตอไป
12. จัดทําโครงการทบทวนแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565
ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม 9A อาคาร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เพ�อทบทวนประเด็น เปาประสงค กลยุทธ และตัวชีว้ ดั แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แผนกลยุทธฉบับเดิม
ใชเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงการดําเนินงานใหขอ เสนอแนะเชิงนโยบายกําหนดทิศทางเปาหมายการดําเนินงาน
และปรับปรุงแผนกลยุทธทสี่ อดคลองกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ รองรับการดําเนินงานในระยะสัน้ ระยะปานกลาง
และระยะยาว ตลอดจนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต
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1.3 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสยั ทัศน : ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
นําไปสูก ารพัฒนาคนไทยใหมคี วามสุขและตอบสนองตอการบรรลุซงึ่ ผลประโยชนแหงชาติ ในการทีจ่ ะพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศที่พัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได ในระบบเศรษฐกิจ
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมัน่ คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เช�อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรั ก ษาความมั่ น คงภายในและความสงบเรี ย บร อ ยภายใน ตลอดจนการบริ ห ารจั ด การ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ�อปองกันและแก ไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ�อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ รักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวราบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยัง่ ยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเช�อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมให ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหล�อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการส�อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเคร�องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ�อสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ�อใหคนไทย
เปนคนดีคนเกงมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัย ทั้งการสรางงานที่เหมาะสมการฟนฟูและดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล�อมล้าํ ในสังคม มุง เนนการลดความเหล�อมล้าํ
ในทุกมิติเพ�อสรางความปรองดองในสังคมการสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากรแหลงทุน
ในการประกอบอาชีพเพ�อยกระดับรายไดและขับเคล�อนเศรษฐกิจฐานราก
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ�อรักษาเสถียรภาพและ
เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางทัง้ หวงโซคณ
ุ คาในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุน
การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ�อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงอนุรักษฟนฟู
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรมบริหารจัดการนาใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ�อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ใหความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพใหประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เพ�อใหการบริหารจัดการภาครัฐ มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได
อยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหวางสวนกลางภูมิภาคและทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส มุง เนนการพัฒนากายภาพโครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคมขนสง การเช�อมโยงเครือขายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
เพ�อสนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษพืน้ ทีเ่ มืองการเช�อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการ
ขับเคล�อนการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมตอเน�องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่ม
การลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาสและขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ�อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ�อการพัฒนา ประสานและพัฒนาความรวมมือกัน
ระหวางประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ ที่ ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับ
อนุภูมิภาค

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับป พ.ศ. 2563
วิสัยทัศนจังหวัดรอยเอ็ด
“เปนจังหวัดที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหลงผลิต และสรางมูลคาเพิ่มขาวหอม
มะลิคุณภาพสูง เอื้อตอการลงทุนของภาคเอกชน และเปนเมืองน�าเที่ยว น�าอยู ”
เปาหมายการพัฒนา
“มหานครขาวหอมมะลิ ทองเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในป พ.ศ. 2565”
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พันธกิจ

1) สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ เพ�อสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพ
การบริหารทรัพยากรและสินคาการเกษตรใหเปนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย
2) พัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุนและการบริการ เช�อมโยงระบบ
โลจิสติกส และระบบราง รวมทัง้ วัฒนธรรมอีสาน คานิยมและประเพณีทดี่ งี าม สามารถผสมผสานกับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมสมัยใหมไดอยางกลมกลืน
3) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได ใหภาคประชาสังคม และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เพ�อสรางภูมิคุมกัน ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
4) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ
5) สรางความมั่นคงภายในและสงเสริมการใหบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม
วัตถุประสงครวม
1. ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑขาวหอมมะลิมีมูลคาสูงและไดมาตรฐาน สามารถแขงขันได
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพนความยากจน พึ่งตนเองได
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด รอยเอ็ด (GPP) เพิ่มขึ้นรอยละ 2
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เปนศูนยกลางการผลิตขาวหอมมะลิ และแหลงผลิตสินคาเกษตร สูมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และสังคม ใหเขมแข็ง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสรางความสมดุลของสิง่ แวดลอมใหเอือ้ ตอการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและ
ครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

1.6 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ�อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน การสอน
เพ�อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
แผนกลยุทธ มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด | ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต ใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานตองการ
2. วิจัย สรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
3. สรางเครือขายและความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชนทองถิน่ และประกอบการในการจัดการศึกษา
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหมคี วามคลองตัวยืดหยุน โปรงใส ดวยหลักธรรมาธิบาลสูก ารเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนากาวหนาอยางตอเน�องและยั่งยืน
5. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี นอมนําแนวพระราชดําริทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาทองถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร ใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
1. การพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานสังคม
3. ดานสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ�อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นที่เปนไปตามบริบทและความตองการ
ในการพัฒนาทองถิ่น
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ�อพัฒนาสังคมทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ�อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
2. การผลิตและพัฒนาครู
เปาหมาย
1. ผลิตครูระบบปด/เปด
2. การพัฒนาศักยภาพครู
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ
ทองถิ่น
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- ผลิตครูที่ ไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการของ
- พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพ
- สรางนวัตกรรมเพ�อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0
แผนกลยุทธ มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด | ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
1. ยกระดับความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. พัฒนาอาจารย
3. คุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ
- พัฒนาแหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
- พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาศักยภาพอาจารย ใหเปนมืออาชีพ
- พัฒนาการจัดการเรียนรู ใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาหมาย
1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ระบบฐานขอมูล
3. การใชทรัพยากรรวมกัน
4. พัฒนาเครือขาย
5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล
กลยุทธ
- รวมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาระบบฐานขอมูลรวม
- จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
- สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจ
- จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด | ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

9

สวนที่ 2

ผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
เพ�อทบทวนกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน�วยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
กับมหาวิทยาลัย สําหรับการทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2561 – 2565 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ประชุมบุคลากรของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูม สี ว นไดสว นเสียของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด วิเคราะหประเด็นสําคัญ (Key Issues) โดยที่ประชุมวิเคราะห SWOT ในการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธและแบงกลุมทําการวิเคราะหแตละดานจนครบทุกดาน ดังนี้
1.1 ปจจัยภาย โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ไดแก
1.1.1 S1: Strategy (ยุทธศาสตรขององคกร)
1.1.2 S2: Structure (โครงสรางองคกร)
1.1.3 S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
1.1.4 S4: Staff (บุคลากร)
1.1.5 S5: Skill (ทักษะ ความรู ความสามารถ)
1.1.6 S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร)
1.1.7 S7: Shared values (คานิยมรวม)
1.2 ป จ จั ย ภายนอก โดยการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอก ตามกรอบแนวคิ ด C-PEST
Model Analysis ไดแก
1.2.1 C: Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย)
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)
และนําขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะห
ความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห SWOT ของปที่ผานมา
นํามาเปนประเด็นสําคัญในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
2. นําแตละประเด็นมาวิเคราะห จัดลําดับเพ�อนําไปสูการระดมสมองในแตละกลุมและในแตละประเด็น
3. ใหบคุ ลากรทุกภาคสวนทําแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห ใหคะแนนถวงน้าํ หนัก ปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก เพ�อนําผลมาวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation Analysis) เพ�อนําผลไปวางแผน
เชิงกลยุทธ (Strategic Planning) ดังสรุปผลตารางตอไปนี้
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ประเด็นที่นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ไดแก ยุทธศาสตร
ขององคกร (Strategy) โครงสรางองคกร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ
ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร (Style) คานิยมรวม (Shared Values)
และอ�น ๆ ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีรายระเอียด ดังนี้
S1: Strategy (ยุทธศาสตรขององคกร)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 62.98 จุดออน คิดเปนรอยละ
37.61 แบงตามประเด็นที่นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis และไดสรุป
ภาพรวม ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน S1 ตามปจจัยยุทธศาสตรขององคกร
S1.1: ยุทธศาสตรที่ 1 การการพัฒนาทองถิ่น
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ เห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ โครงการและกิจกรรม
ที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 95.65 รองลงมาคือ บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาทองถิ่น
ไดดําเนินการอยางเปนระบบชัดเจนติดตามผลลัพธ ได ความรูความสามารถของบุคลากรตอการบูรณาการความรู
เพ�อใหการบริการวิชาการมีความเหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได จุดแข็ง
ยุทธศาสตรดานการการพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก
จุดแข็ง
ลําดับ
ประเด็นในยุทธศาสตร
(รอยละ)
1
95.65 โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลปวัฒนธรรม
พื้นถิ่นทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
2
78.26 บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาทองถิ่นไดดําเนินการอยางเปนระบบชัดเจนติดตาม
ผลลัพธ ได
3
78.26 ความรูความสามารถของบุคลากรตอการบูรณาการความรูเพ�อใหการบริการวิชาการมีความ
เหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได
4
73.91 เครือขายการบริการวิชาการทีเ่ กิดจากความรวมมือของคณะ/หน�วยงานมีการประสานรวมมือ
และมีแนวปฏิบัติรวมกันอยางเปนรูปธรรม
5
73.91 สวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการดําเนินการดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จุดออนดานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ ประเด็นที่เปนจุดออน
ที่ตอบมากที่สุด คือ งานวิจัยสวนใหญนําไปใชประโยชนและเห็นผลลัพธที่เกิดกับชุมชนทองถิ่นอยางชัดเจน เชน
รายได คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง คิดเปนรอยละ 73.91 รองลงมา คือ มีระบบการจัดเก็บฐานขอมูลและพัฒนา
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรู
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ชุมชน สิ่งแวดลอม การบูรณาการภารกิจ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานเปนกิจกรรมเดียวกันและมีผลลัพธจากการดําเนินการที่ชัดเจน จุดออนของยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จุดออนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับ
ลําดับ
1
2
3
4
5

จุดออน
ประเด็นในยุทธศาสตร
(รอยละ)
73.91 งานวิจยั สวนใหญนาํ ไปใชประโยชนและเห็นผลลัพธทเี่ กิดกับชุมชน ทองถิน่ อยางชัดเจน เชน
รายได คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง
65.22 มีระบบการจัดเก็บฐานขอมูลและพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการ
อนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูชุมชน สิ่งแวดลอม
60.87 การบูรณาการภารกิจ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานเปนกิจกรรมเดียวกันและมีผลลัพธจากการดําเนินการทีช่ ดั เจน
52.17 พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหสามารถพัฒนาตนเองกาวสูความเปนวิสาหกิจชุมชนและสราง
รายได ใหกับชุมชน
47.83 การแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนอยางตอเน�อง จนเกิดเปนความ
รวมมือ/ตอยอด ในการใหบริการอยางชัดเจน

ตารางที่ 3 แนวทางในการแกปญหาในพื้นที่ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นปญหา
(จุดออน)
- งานวิจัยสวนใหญนําไปใช
ประโยชนและเห็นผลลัพธ
ที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น
อยางชัดเจน เชน รายได
คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง
- มีระบบการจัดเก็บฐาน
ขอมูลและพัฒนาองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
พื้นถิ่น และการอนุรักษ
สืบสาน พัฒนา รวมทั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
แหลงเรียนรูชุมชน
สิ่งแวดลอม
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ระยะเรงดวน
- หาความ
ตองการการ
ใชประโยชน
- หาความ
ตองการ
ฐานขอมูล
- ประสาน
เพ�อพัฒนา
วิ ส าหกิ จ
ชุมชน

What to do
ระยะกลาง
ระยะยาว
- ศึกษาวิจัย - การใชประโยชน
ใหตรงจุด จากงานวิจัยกับ
- พัฒนา
ชุมชน
ระบบ
- ฐานขอมูล
ฐานขอมูล องคความรู
- พัฒนา
ทองถิ่นตาม
วิสาหกิจ
ความตองการ
ชุมชน
- ฐานขอมูล
วิสาหกิจ
ชุมชนที่ ไดรับ
การพัฒนา
อยางตอเน�อง

How to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
- วิเคราะห - ทําการ
ความ
วิจัย
ตองการ
พัฒนา
การใช
- จัดทํา
ประโยชน
แผน
กับหัวขอ
กลยุทธ
วิจัย
ดานการ
- วิเคราะห
วิจัยที่
ความ
ตอบโจทย
ตองการ
การใช
ฐานขอมูล ประโยชน
- ระบุกลุม
เปาหมาย
วิสาหกิจ
ชุมชน

ระยะยาว
- เนนงาน
วิจัยที่
มุงผลลัพธ
และพัฒนา
อยาง
ตอเน�อง
- ทําฐาน
ขอมูล
วิสาหกิจ
ชุมชนที่
ไดรับการ
พัฒนา
อยาง
ตอเน�อง
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ประเด็นปญหา
(จุดออน)

What to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
ระยะยาว

How to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง ระยะยาว

- การบูรณาการภารกิจ
ดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการ
วิชาการและทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมใหผสมผสาน
เปนกิจกรรมเดียวกันและ
มีผลลัพธจากการดําเนินการ
ที่ชัดเจน
- พัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ใหสามารถพัฒนาตนเอง
กาวสูความเปนวิสาหกิจ
ชุมชนและสรางรายได
ใหกับชุมชน
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนอยางตอเน�อง จนเกิด
เปนความรวมมือ/ตอยอด
ในการใหบริการอยางชัดเจน

S1.2: ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ ความครอบคลุมของเนื้อหาและ
ความตองการของผู ใช บริการหลักสูตรดานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 86.96 การพัฒนา
ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิต
ใหมสี มรรถนะเปนเลิศเปนทีย่ อมรับดวย School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการของทองถิน่
และประเทศ อาจารยมีสมรรถนะดานการสอนและดูแลนักศึกษาอยางมืออาชีพ เปนลําดับรองลงมา
ในขณะที่ ไมพบน้ําหนักในสวนที่เปนจุดออนของการผลิตและพัฒนาครู อยางไรก็ตามในประเด็นอาจารย
มี โอกาสสรางประสบการณดานการสอนในโรงเรียนเครือขาย เปนจุดที่มีคาจุดแข็งนอยที่สุดที่รอยละ 52.17 และมี
แนวโนมเปนจุดออนได ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จุดแข็ง ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 6 ลําดับ
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
86.96
ความครอบคลุมของเนือ้ หาและความตองการของผู ใช บริการหลักสูตรดานการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2
82.61
การพัฒนาครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู
3
78.26
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับดวย School
Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและประเทศ
4
78.26
อาจารยมีสมรรถนะดานการสอนและดูแลนักศึกษาอยางมืออาชีพ
5
73.91
อาจารยสามารถบมเพาะใหนกั ศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามคุณลักษณะ 4 ประการ
6
52.17
อาจารยมี โอกาสสรางประสบการณดานการสอนในโรงเรียนเครือขาย
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ตารางที่ 5 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นปญหา
(จุดแข็งที่ ไดคะแนน
นอยที่สุด)
อาจารยมี โอกาสสราง
ประสบการณดาน
การสอนในโรงเรียน
เครือขาย

What to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
การมี
สวนรวม
ของ
อาจารย
ในการ
จัดการเรียน
การสอน
ในโรงเรียน
สาธิต

การมี
สวนรวม
ของ
อาจารย
ในการ
จัดการ
เรียน
การสอน
ใน
โรงเรียน
เครือขาย

ระยะยาว
คณะ
และ
อาจารย
มีประสบ
การสอน
และเปน
ตัวอยาง
ในการ
จัดการ
เรียน
การสอน
ในพื้นที่
เปาหมาย

ระยะเรงดวน
จัดตารางสอน
ใหอาจารย
มีสวนรวม
ในการจัด
การเรียน
การสอน
ในโรงเรียน
สาธิต

How to do
ระยะกลาง
จัดตารางและ
สงเสริม
ใหอาจารย
เขารวมใน
จัดการเรียน
การสอน
ในโรงเรียน
เครือขาย
-จัดทําแผน
กลยุทธ
ใหระบุ
การมีสวนรวม
ของอาจารย
ในเครือขาย

ระยะยาว
พัฒนา
ใหคณะ
ครุศาสตร
และอาจารย
มีประสบ
การสอน
และเปน
ตัวอยาง
ในการ
จัดการเรียน
การสอน
ในพื้นที่
เปาหมาย

S1.3: ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 95.65 รองลงมา คือ คุณภาพหลักสูตรคุณภาพ
คณาจารยและบุคลากร คุณภาพบัณฑิต ผลลัพธของผูเรียนที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจน
เช�อถือได และมีคุณภาพอยางแทจริง จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 ลําดับแรก ดังแสดง
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 7 ลําดับ
ลําดับ จุดแข็ง (รอยละ)
1
100.00
2
95.65
3
91.30
4
78.26
5
78.26
6

56.52

7

56.52
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ประเด็นในยุทธศาสตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
คุณภาพหลักสูตร
คุณภาพคณาจารยและบุคลากร
คุณภาพบัณฑิต
ผลลัพธของผูเรียนที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจน เช�อถือได
และมีคุณภาพอยางแทจริง
อาจารยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน
การออกแบบหลักสูตรควรเนนหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองตอ
การพัฒนาทองถิ่นและตอบสนองตอความตองการของประเทศ
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จุดออนดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาประเด็นที่เปน
จุดออนที่ตอบมากที่สุด คือ คุณภาพส�อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนที่มีการปฏิบัติ ใชเทคโนโลยีสมัยใหม
และ Social Lab เปนฐาน รวมทั้งฝกปฏิบัติวิชาชีพครู และ WIL จุดออนของยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จุดออนยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
60.87
คุณภาพส�อการเรียนการสอน
2
56.52
เทคนิคการสอนที่มีการปฏิบัติ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมและ Social Lab เปนฐาน
รวมทั้งฝกปฏิบัติวิชาชีพครู และ WIL
ตารางที่ 8 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นปญหา
(จุดออน)
1. คุณภาพส�อการเรียน
การสอน
2. เทคนิคการสอนที่มี
การปฏิบัติ
ใชเทคโนโลยี
สมัยใหมและ
Social Lab
เปนฐาน รวมทั้ง
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
และ WIL

What to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
-หาความ
- พัฒนาส�อ
ตองการ
- พัฒนา
หองเรียนสู
การใช
Smart
ประโยชน
ส�อการเรียน Classroom
การสอน
และการปรับ
รูปแบบ
การจัด
การเรียน
การสอน

ระยะยาว
- นวัตกรรม
และส�อ
การเรียน
การสอน
ที่ตอบโจทย
คุณภาพ

How to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
-สํารวจและ -พัฒนา
วิเคราะห
ส�อดวย
การใช
นวัตกรรม
ประโยชน
-พัฒนา
ส�อ
คณาจารย
ในการ
ใชงาน
Smart
Classroom

ระยะยาว
-นวัตกรรม
Smart
Classroom
และส�อ
การเรียน
การสอน
ที่ตอบโจทย
คุณภาพและ
ใชประโยชน
ไดอยาง
ตอเน�อง
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
พบวาผูต อบแบบสอบถามทัง้ หมดเห็นวาประเด็นทีเ่ ปนจุดแข็งมากทีส่ ดุ คือ ระบบและโครงสรางการบริหาร
จัดการ และการวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผลลัพธ จากทุกกิจกรรมที่ ไดดําเนินการ
ในขณะที่วัฒนธรรมองคกรและการสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนจุดแข็งรองลงมา ดังแสดง
ในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 ลําดับ
ลําดับ จุดแข็ง (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
73.91
ระบบและโครงสรางการบริหารจัดการ
2
73.91
การวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตามและการประเมินผลลัพธ
จากทุกกิจกรรมที่ ไดดําเนินการ
3
69.57
วัฒนธรรมองคกร
4
65.22
การสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ
จุดออนดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาประเด็นที่เปน
จุดออน ที่ตอบมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยสินและการหารายไดและมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยทางปญญา เชน การหาแหลงทุนภายนอก
การพัฒนานวัตกรรมเพ�อการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รองลงมาคือระบบขอมูลสารสนเทศเพ�อการบริหาร
และตัดสินใจครอบคลุม ทุกพันธกิจและการประชาสัมพันธ จุดออนของยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ แสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จุดออนยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
73.91
มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยสินและการหารายได และมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับ การพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยทางปญญา เชน
การหาแหลงทุนภายนอก การพัฒนานวัตกรรมเพ�อการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์
2
69.57
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ�อการบริหารและตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจ
3
69.57
การประชาสัมพันธ
4
56.52
การมีสวนรวมในการสะทอนการบริหารจัดการ
5
52.17
ระบบการติดตอส�อสารภายใน
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ตารางที่ 11 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นปญหา
(จุดออน)

What to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
- มหาวิทยาลัยมีการ
- รวบรวม
- ระเบียบ
บริหารทรัพยสินและ
ขอมูลการ
ขอบังคับ
การหารายไดและมีการ บริหาร
การบริหาร
บูรณาการการเรียน
ทรัพยสิน
ทรัพยสิน
การสอนกับการพัฒนา
ทองถิ่นและการสราง
ผลประโยชนจากทรัพย
ทางปญญา เชน การ
หาแหลงทุนภายนอก
การพัฒนานวัตกรรม
เพ�อการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
- ระบบขอมูลสารสนเทศ - รวบรวม
- พัฒนา
เพ�อการบริหารและ
ขอมูล
ระบบ
ตัดสินใจครอบคลุม
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ทุกพันธกิจ
เพ�อการ
เพ�อการ
บริหาร
บริหาร
INFORMA
TION
SYSTEMS

- การประชาสัมพันธ
- พัฒนา
- การมีสวนรวมในการ
ระบบ
สะทอนการบริหาร
ส�อสาร
จัดการ
องคกร
- ระบบการติดตอส�อสาร
ภายใน

- บริหาร
จัดการ
ระบบ
เครือขาย
ส�อสาร
องคกรใหมี
ความพรอม
และสามารถ
ใชงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ระยะยาว
- ระบบ
การ
บริหาร
ทรัพยสิน
ที่เกิด
รายได

How to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
ระยะยาว
- คณะทํางาน - ราง
- พัฒนา
รวบรวม
ระเบียบ
ระบบ
ขอมูล
ขอบังคับ
การ
การบริหาร
การบริหาร บริหาร
ทรัพยสิน
ทรัพยสิน
ทรัพยสิน
ที่เกิด
รายได
ที่ยั่งยืน

- ตั้งคณะ
- ประชุม
- ใชงานและ
- ระบบ
กรรมการจาก รวมผูมีสวน ประเมินผล
สารสนเทศ
ปรับปรุง
ทุกหน�วยงาน เกีย่ งของ
เพ�อการ
เพ�อรวบรวม
เสนอขอมูล ระบบ
บริหาร
ขอมูล
พัฒนาระบบ สารสนเทศ
INFORMA
สารสนเทศ
สารสนเทศ เพ�อการ
TION
บริหาร
เพ�อการบริหาร เพ�อการ
SYSTEMS
ที่มี
INFORMA
บริหาร
ประสิทธิภาพ
TION
INFOR
MATION SYSTEMS
SYSTEMS ที่มี
ประสิทธิภาพ
อยางตอเน�อง
- ระบบ
- วางระบบ
- วางแผน - ใชงานและ
เครือขาย
และโครงสราง ออกแบบ
ประเมินผล
ส�อสารองคกร การส�อสาร
และบริหาร ปรับปรุง
ใหมี
องคกร
จัดการ
ระบบ
ความพรอม
ระบบ
ระบบ
และสามารถ
เครือขาย
เครือขาย
ใชงานได
ส�อสาร
ส�อสาร
อยางมี
องคกร
องคกร
ประสิทธิภาพ
ใหมีความ
ใหมีความ
พรอมและ
พรอมและ
สามารถ
สามารถ
ใชงานได
ใชงานได
อยางมี
อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
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S1.5: ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการ
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการ
จัดการศึกษาไดมาตรฐานเปนจุดแข็งรองลงมา จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดลอม 4 ลําดับแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 4 ลําดับ
ลําดับ จุดแข็ง(รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
86.96
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดลอม
2
69.57
มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการศึกษาไดมาตรฐาน
3
60.87
มีระบบบริหารจัดการขยะ
4
56.52
อาจารย บุคลากร และนักศึกษามีจิตอาสาในการอนุรักษสภาพแวดลอม
จุดออนยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
โดยสวนใหญเห็นวาประเด็นที่เปนจุดออนมากที่สุด คือ มีนวัตกรรมฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอม รองลงมา คือ
การอนุรักษ สรางสรรค พัฒนาสภาพแวดลอมในทองถิ่น เพ�อเพิ่มคุณคาของทองถิ่นและดูแลทองถิ่น เชน จัดการ
ขยะ น้ําเสีย รณรงครักษาปา ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จุดออนยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ลําดับ จุดออน(รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
69.57
มีนวัตกรรมฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอม
2
56.52
การอนุรักษ สรางสรรค พัฒนาสภาพแวดลอมในทองถิ่นเพ�อเพิ่มคุณคาของทองถิ่น
และดูแลทองถิ่น เชน จัดการขยะ น้ําเสีย รณรงครักษาปา
ตารางที่ 14 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ประเด็นปญหา
(จุดออน)
1. มีนวัตกรรมฟนฟูและ
อนุรักษสภาพแวดลอม
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What to do
How to do
ระยะเรงดวน ระยะกลาง
ระยะยาว ระยะเรงดวน ระยะกลาง
ระยะยาว
- ขอมูล
- พัฒนา
- ใชงานและ
- นวัตกรรม -นวัตกรรมฟน ฟู - รวบรวม
แนวทางใน ฟนฟูและ
นวัตกรรม
ประเมิน
และอนุรักษ
ขอมูล
การพัฒนา อนุรักษ
ฟนฟูและ
ผลปรับปรุง
สภาพแวดลอม แนวทาง
ในการพัฒนา อนุรักษ
นวัตกรรม
นวัตกรรม
สภาพ
ที่มี
ฟนฟูและ
สภาพ
ฟนฟูและ
แวดลอม
ประสิทธิภาพ นวัตกรรม
อนุรักษสภาพ
ฟนฟูและ
อนุรักษ
แวดลอม
แวดลอมทีม่ ี
อนุรักษ
สภาพ
ประสิทธิภาพ
สภาพ
แวดลอม
อยางตอเน�อง
แวดลอม
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ประเด็นปญหา
(จุดออน)
2. การอนุรักษ สรางสรรค
พัฒนาสภาพแวดลอมใน
ทองถิ่นเพ�อเพิ่มคุณคา
ของทองถิ่นและดูแล
ทองถิ่น เชน จัดการขยะ
น้ําเสีย รณรงครักษาปา

ระยะเรงดวน
- แนวทางใน
การอนุรักษ
สราง สรรค
พัฒนาสภาพ
แวดลอม
ในทองถิ่น
เพ�อเพิ่ม
คุณคาของ
ทองถิ่นและ
ดูแลทองถิ่น

What to do
How to do
ระยะกลาง
ระยะยาว ระยะเรงดวน ระยะกลาง
ระยะยาว
- กิจกรรม - คูมือฐาน
- หาแนวทาง - ลงพื้นที่
- จัดทําคูมือ
อนุรักษ
ขอมูล
ในการ
จัดกิจกรรม
ฐานขอมูล
สรางสรรค การอนุรักษ
อนุรักษ
อนุรักษ
การอนุรักษ
พัฒนา
สรางสรรค
สรางสรรค สรางสรรค
สรางสรรค
สภาพ
พัฒนาสภาพ พัฒนา
พัฒนาสภาพ พัฒนา
แวดลอม
แวดลอม
สภาพ
แวดลอม
เผยแพร
ในทองถิ่น ในทองถิ่น
แวดลอม
ในทองถิน่
ตัวอยาง
เพ�อเพิ่ม
เพ�อเพิ่มคุณคา ในทองถิ่น
เพ�อเพิ่ม
Best
คุณคาของ ของทองถิ่น
เพ�อเพิ่ม
คุณคา
Practices
ทองถิ่นและ และดูแล
คุณคา
ของทองถิน่
ดูแลทองถิน่ ทองถิ่น
ของทองถิน่
และดูแล
ที่เปน
และดูแล
ทองถิ่น
ตัวอยาง
ทองถิ่น
Best
Practices

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตามปจจัยยุทธศาสตร (S1)
ภาพรวมผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตามปจจัยยุทธศาสตร (S1) ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและ
จุดออนเม�อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ปจจัยภายในที่เปน จุดแข็ง (รอยละ 62.39) เปนตําแหน�งที่บงบอกวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มียุทธศาสตรที่มีความเขมแข็ง ในแตละยุทธศาสตร คือ
- โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
- หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร ที่ ค วามครอบคลุ ม ของเนื้ อ หาและความต อ งการของผู ใช บริ ก ารหลั ก สู ต ร
ดานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
- ระบบและโครงสรางการบริหารจัดการ
- มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
แตทั้งนี้เม�อพิจารณาคาคะแนนของจุดแข็งและจุดออนพบวามีคาคะแนนที่แตกตางกันมาก คือ +2.93 และ
-0.46 สะทอนถึงมหาวิทยาลัยมีปจจัยภายในที่เขมแข็ง และอาจจะมีจุดออนภายในมหาวิทยาลัยเอง เชน
- งานวิจัยสวนใหญนําไปใชประโยชนและเห็นผลลัพธที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น อยางชัดเจน เชน รายได
คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง
- ความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพส�อการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยสินและการหารายได และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยทางปญญา
- มีความจําเปนตองนวัตกรรมฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอม
จึงจําเปนที่จะตองแกปญหาหรือจุดออนของมหาวิทยาลัยดังกลาว ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากขึ้น
อันจะนําไปสูสถานภาพที่เอื้อและสถานภาพที่เปนจุดแข็งตอไป
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ภาพที่ 2 ภาพรวมผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตามปจจัยยุทธศาสตร (S1)
S2: Structure (โครงสรางองคกร)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 83.91 จุดออน คิดเปนรอยละ
16.09 ประเด็นทีเ่ ปนจุดแข็งทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ โครงสรางของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยทีส่ อดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประเด็นทีเ่ ปนจุดออนทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ งบประมาณเพ�อกอสรางอาคารและจัดหา
ครุภัณฑ เม�อเปรียบเทียบกับความเติบโตขององคกร
S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 68.33 จุดออน คิดเปนรอยละ
31.67 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบในการทํางานและความสอดคลองตอเน�องทั้งมหาวิทยาลัย
และประเด็นที่เปนจุดออนที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบสารสนเทศ Intranet เพ�อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
S4: Staff (บุคลากร)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 63.57 จุดออน คิดเปนรอยละ
36.43 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุด คือ วัยวุฒิและความพรอมของบุคลากรและประเด็นที่เปนจุดออน
ที่ตอบมากที่สุดคือ สัดสวนของอาจารยและบุคลากรที่มีตําแหน�งทางวิชาการ
S5: Skill (ทักษะ ความรู ความสามารถ)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 91.78 จุดออน คิดเปนรอยละ
8.22 ประเด็นทีเ่ ปนจุดแข็งทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒติ ามเกณฑมาตรฐานประเมินหลักสูตร
และประเด็นที่เปนจุดออนที่ตอบมากที่สุดคือ ทักษะในการส�อสาร
S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 81.38 จุดออน คิดเปนรอยละ
18.62 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ การอยูรวมกันแบบเปนครอบครัวกับการบริหารจัดการองคกร
และประเด็นที่เปนจุดออนที่ตอบมากที่สุดคือ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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S7: Shared values (คานิยมรวม)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 88.97 จุดออน คิดเปนรอยละ
11.03 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุด คือ อัตลักษณ (ความออมนอมถอมตน) และประเด็นที่เปนจุดออนที่
ตอบมากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมทีส่ รางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของบุคลากร รายละเอียดเพิม่ เติมดังแสดงในภาพที่ 2
ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน 7S Model Analysis
ผลสรุปการวิเคราะหสภาพภายใน 7s Model Analysis
จากตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 7S Model Analysis ปจจัยภายใน
ที่เปน จุดแข็งและจุดออนเม�อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ปจจัยภายในที่เปน จุดแข็ง (รอยละ 77.19)
เปนตําแหน�ง ทีบ่ ง บอกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีปจ จัยภายในทีม่ คี วามเข็มแข็ง เชน มี โครงการและกิจกรรม
ที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานประเมินหลักสูตร ความรวมมือ
กับองคกร (Unity) ในภาวะวิกฤตของบุคลากร
ตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการวิเคราะหสภาพภายใน 7s Model Analysis
คะแนน (%)
ปจจัยภายใน
S(+)
W(-)
S1: Strategy (ยุทธศาสตรขององคกร)
62.39 37.61
S2: Structure (โครงสรางองคกร)
83.91 16.09
S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
68.33 31.67
S4: Staff (บุคลากร)
63.57 36.43
S5: Skill (ทักษะ ความรู ความสามารถ)
91.78
8.22
S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร) 81.38 18.62
S7: Shared values (คานิยมรวม)
88.97 11.03
เฉลี่ยปจจัยภายใน
77.19 22.81

คะแนน (นํ้าหนัก)
S(+)
W(-)
2.32
-1.39
3.17
-0.61
2.54
-1.18
2.34
-1.34
3.57
-0.32
3.16
-0.72
3.4
-0.42
2.93
-0.46

แตทั้งนี้เม�อพิจารณาคาคะแนนของจุดแข็งและจุดออน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบวามีคาคะแนนที่แตกตาง
กันมาก คือ +2.93 และ -0.46 สะทอนถึงมหาวิทยาลัยมีปจจัยภายในที่เขมแข็ง และอาจจะมีจุดออนภายใน
มหาวิทยาลัยเอง เชน ดานระบบการปฏิบตั งิ าน ดานบุคลากร และดานรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด จึงจําเปนที่จะตองแกปญหาหรือจุดออนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง
มากขึ้นอันจะนําไปสูสถานภาพ ที่เอื้อและสถานภาพที่เปนจุดแข็งตอไป
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ภาพที่ 3 ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน 7S Model Analysis
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ประเด็นที่นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามกรอบแนวคิด C-PEST Model Analysis ไดแก
Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย)นโยบาย/การเมือง (Polities) ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด (Economics) สังคม/
วัฒนธรรม (Society) Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) ดังนี้
C: Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนโอกาส คิดเปน
รอยละ 62.32 อุปสรรค คิดเปนรอยละ 37.68 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ
- หน�วยงานภายในจังหวัดหรือในพื้นที่ใหบริการใหความเช�อมั่นทางดานวิชาการ
- ความรวมมือและความไววางใจจากหน�วยงานภายนอกและผูม สี ว นไดสว นเสียในการใชบริการในภารกิจ
P: Politics (นโยบาย/การเมือง) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนอุปสรรคในสัดสวน
ที่ ใกลเคียงกันกับโอกาส อุปสรรคคิดเปนรอยละ 55.07 โอกาสคิดเปนรอยละ 44.93 ประเด็นที่เปนอุปสรรคที่
ตอบมากที่สุดคือ
- นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมเขาเรียนในระดับอาชีวศึกษามากกวาระดับอุดมศึกษา
- กฎระเบียบของภาครัฐขาดความคลองตัวและไมเอื้อตอการปฏิบัติงานตอสถานศึกษา
- นโยบายของรัฐที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและการพัฒนาทองถิ่นมีผลกระทบตอ
งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยในขณะที่มี โอกาสไดแก
- นโยบายของรัฐเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทการบูรณาการงาน/โครงการกับหน�วยงาน
ภาครัฐองคกรภายนอก ทองถิ่นชุมชน
- ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) ตอหลักสูตร/โครงการ/คณะ
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E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) พบวาผูต อบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปน อุปสรรค
คิดเปน รอยละ 90.22 โอกาสคิดเปนรอยละ 9.78 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบมากที่สุด ไดแก
- ภาวะเศรษฐกิจในแนวโนมชะลอตัว กับการตัดสินใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของประชาชน
ลดลงเน�องจากบางสวนตองหารายได
- การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรใหแกสถาบันการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเน�อง
- ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานในระดับต่าํ กวาระดับปริญญาตรี เพ�อตองการลดตนทุนการจางงาน
- การโยกยายประชากร ไปทํางานตางถิ่น กระทบตอการจัดการศึกษาในทองถิ่น
S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนโอกาสคิดเปนรอยละ
83.70 อุปสรรคคิดเปนรอยละ 16.30 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบมากที่สุด ไดแก
- มหาวิทยาลัยตั้งอยูในชุมชนอยูใกลชิดและมี โอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญชาวบาน
- ทองถิน่ ชุมชน องคกรตางๆ ใหความรวมมือสนับสนุน โดยผานกระบวนการความรวมมือในรูปแบบตางๆ
- จํานวนประชากรโดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
โดยรอบมหาวิทยาลัย
T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวา
เปนโอกาส คิดเปนรอยละ 91.30 อุปสรรค คิดเปนรอยละ 8.70 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบทั้งหมด คือ
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี IOT มีสวนผลักดัน/พัฒนานักศึกษา ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน
- การส�อสารโดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เชน Social Media ทําใหเกิด
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST Model
จากตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PESTLE Model ปจจัยภายนอก
ที่เปนโอกาสและอุปสรรคและเม�อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ปจจัยภายนอกมี โอกาส (+2.36) ซึ่งเอื้อ
ตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แตทงั้ นี้ เม�อพิจารณาคาคะแนนของโอกาสและอุปสรรค พบวา
มีคาคะแนนที่แตกตางกันมาก คือ +2.36 และ -1.65 ซึ่งมหาวิทยาลัยมี โอกาสจากปจจัยภายนอกมากที่สุด คือ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม ดานสังคม/วัฒนธรรม และผูม สี ว นไดสว นเสีย ตามลําดับ ในขณะทีอ่ าจมีอปุ สรรค
จากภายนอกเปนปญหาได ในอนาคต คือ ดานภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด และดานนโยบาย/การเมืองและแสดง
ความสัมพันธผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก C-PESTLE Model ดังแสดงในภาพที่ 3
ตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST Model
ปจจัยภายนอก
C: Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย)
P :Politics (นโยบาย/การเมือง)
E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)
S: Society (สังคม/วัฒนธรรม)
T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม)
เฉลี่ยปจจัยภายนอก

คะแนน (%) คะแนน (น้ําหนัก)
O(+) T(-) O(+) T(-)
62.32 37.68 2.62 -1.51
44.93 55.07 1.80 -2.22
9.78 90.22 0.35 -3.64
83.70 16.30 3.35 -0.59
91.30 8.70 3.70 -0.28
58.41 41.59 2.36 -1.65
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ภาพที่ 4 ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก C-PEST Model
ผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (Situation Analysis)
ผลของการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในดังแสดงในภาพที่ 4 สรุปไดวา สถานภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด มีสภาพปจจุบันในตําแหน�ง SO (มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งและโอกาส) กลยุทธที่จะใช ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจึงควรเปนไปในลักษณะเชิงรุก มุงสูความเปนเลิศ

ภาพที่ 5 กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (Situation Analysis)
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TOWS Matrix
หลังจากไดทําการวิเคราะห SWOT จึงทําการวิเคราะห TOWS โดยเปนขั้นตอนการวิเคราะห เพ�อกําหนด
จุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกมากอน สามารถราง
TOWS Matrix ไดดังแสดงในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 การวิเคราะห TOWS Matrix

จากการวิเคราะหสถานการณที่แตกตางกันไป 4 แบบ เปนสวนผสมของการวิเคราะห คือ SO, ST, WO
และ WT ซึ่งแปลความหมายของแตละสถานการณ ไดกลยุทธการบริหาร 4 รูปแบบ ดังนี้
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1. กลยุทธการบริหารเชิงรุก (SO Strategy)
จากการประเมินสภาพแวดลอมทีเ่ ปนจุดแข็งและโอกาสแลวนําขอมูลที่ ไดมาพิจารณารวมกันคือ “ใชจดุ แข็ง
รวมกับโอกาส” เปนสถานการณที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัย เม�อพิจารณาจุดแข็งและโอกาสแลวไดกลยุทธเชิงรุก คือ
1. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการกับหน�วยงานในทองถิ่น
2. การสงเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม
3. การสงเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาทองถิ่นดวย IOT สารสนเทศ
2. กลยุทธการบริหารเชิงปองกัน (ST Strategy)
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดแลวนําขอมูลมาพิจารณา “ใชจุดแข็งเลี่ยง
อุปสรรค” รวมกัน เน�องจากภายในเขมแข็งแตภายนอกเปนภัยคุกคาม เม�อพิจารณาแลวไดกลยุทธเชิงปองกัน คือ
1. การรักษาฐานเครือขายการบริการวิชาการ/ครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือขาย
2. การวางระบบการบริหารจัดการที่เนนผลสัมฤทธิ์/ความคุมคา
3. การวางระบบการบริหารจัดการที่เนนความถูกตองชัดเจนและลดขั้นตอน
3. กลยุทธการบริหารเชิงแก ไข (WO Strategy)
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสแลวนําขอมูลที่ ไดมาพิจารณารวมกัน “ใช โอกาส
แก ไขจุดออน” เน�องจากปจจัยภายในออนแอ ในขณะที่ปจจัยภายนอกยังเอื้ออํานวย เม�อพิจารณาแลวไดกลยุทธ
เชิงแก ไข คือ
1. ปรับใหงานวิจัยตอบโจทยตอภายนอกและเกิดผลตอบแทน
2. บูรณาการภารกิจ การเรียนการสอน วิจัย เขากับโครงการพัฒนาทองถิ่น
3. เพิ่มบทบาทในการพัฒนาวัตกรรม (สารสนเทศ นวัตกรรมอ�น ๆ) จากภายใน สูทองถิ่น
4. กลยุทธการบริหารเชิงรับ (WT Strategy)
จากการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัด นําขอมูลที่ ไดมาพิจารณารวมกัน “ลดจุดออน
เลี่ยงอุปสรรค” เน�องจากปจจัยภายในออนแอและภายนอกที่ถูกคุกคาม กลยุทธ ในสถานการณ WT นี้คือ การสะสม
ความมั่นคง รอคอยโอกาส เม�อพิจารณาแลวไดกลยุทธเชิงรับ คือ
1. ระบบการบริหารจัดการที่เนนผลสัมฤทธิ์/ความคุมคา
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สวนที่ 3

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปงบประมาณ 2561 – 2565

จากผลการวิเคราะหสถานการณทเี่ ปนเชิงรุก จึงนําขอมูลมาวางแผนโดยมีสว นรวมของผูบ ริหารทัง้ 4 ระดับ
คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ�อกําหนด วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาประสงค เปาหมาย นโยบาย มาตรการ คานิยมองคกร กลยุทธ แผนทีย่ ทุ ธศาสตร
ตัวชีว้ ดั ของมหาวิทยาลัย ตัวชีว้ ดั ระดับหน�วยงานและตัวชีว้ ดั รายบุคคล เพ�อนําไปสูก ารทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหารงบประมาณและนําไปสูการปฏิบัติ
ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

1.1 ความเปนมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยไว ใน
มาตรา 18 (1) ไววา สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด จึ ง ได กํ า หนดนโยบายที่ ส อดคล อ งกั บ อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลาวขางตน โดยมหาวิทยาลัยไดจดั โครงการทบทวนแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564) เม�อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และประชุมเพ�อทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัย เม�อวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประกอบดวยบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดและกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ขอ ดังนี้
1. ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
4. ดานการวิจัยเพ�อถายทอดองคความรู
5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ดานการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
7. ดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
9. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแมบทมหาวิทยาลัย
1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
1.1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นสั ง คมศาสตร ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และด า น
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ ใหมคี วามรูค ณ
ุ ธรรม จริยธรรม จิตสํานึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
จิตสาธารณะในการชวยเหลือชุมชนและทองถิน่ รวมทัง้ โรงเรียนเครือขาย โดยมุง เนนความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ สงเสริมทักษะดานภาษา ทักษะทางดานวิชาชีพและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมุง เนนการสรางผลงาน
การจัดการเรียนการสอนเขาประกวดหรือแขงขันในระดับชาติ อยางนอยปละ 1 รางวัล
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1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองตอความตองการของ
ชุมชนทองถิน่ ประเทศชาติและสากลเพ�อเปนสวนหนึง่ ของประชาคมอาเซียนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร 3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาไทยเตรียมความพรอมในการประชาสัมพันธ ผลักดันใหบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษา
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด อยางนอยรอยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาตองมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนายจางอยางนอยรอยละ 80
1.3 ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะดานภาษาสากล และสงเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษ
สําหรับบัณฑิตสูมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคูกับการเรียน
ทักษะวิชาการ
1.4 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับนักศึกษาให ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานแหง
วิชาชีพ
1.5 จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใชประสบการณเปนฐาน (Experience based)
เพ�อใหนักศึกษารูจักคิดเปน ทําเปน มีวิจารณญาณ
1.6 ในป พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะตองมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษา
ในมหาวิทยาลัย อยางนอย 100 คน
2. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
2.1 มีระบบการบริหารองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจในการบริหาร
และผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิ ตําแหน�งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแตละสาขา
และมีตําแหน�งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนให ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน�อง
2.3 มีระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เชน มีระบบและหลักเกณฑ
การประเมินการเล�อนขัน้ เงินเดือน การบรรจุแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหน�งงาน การบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและ
การใหรางวัลอยางโปรงใส ตลอดจนการใหสวัสดิการบานพักตามความจําเปน คารักษาพยาบาล เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น
2.4 การพัฒนาระบบบริหารงานดวยสารสนเทศ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ�อความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและขอมูลสามารถนํามาใช ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 การสรางความรวมมือและชวยเหลือกันระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรตาง ๆ
ทั้งภายในและตางประเทศเพ�อใหเกิดความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย
2.6 การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายไดเพ�อสนับสนุน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพิม่ ความสามารถในการพึง่ พาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัยการใช
ประโยชนจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ�อการจัดหารายได และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
3.1 การนําผลงานวิจัยไปถายทอดองคความรูสูชุมชน ทองถิ่น เพ�อนําไปตอยอดในการ
พัฒนาอาชีพและภูมิปญญาชาวบาน ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
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3.2 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยใหสามารถเขาถึงการบริการไดงา ย สะดวก
และรวดเร็ว เพ�อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
3.3 สืบสาน โครงการตามศาสตรพระราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช มุง เนน
ใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการถายทอดความรู ใหกับสังคม ชุมชน และทองถิ่น
3.4 จัดหลักสูตรการศึกษา การฝกอบรมวิจยั เบือ้ งตน ดานการบริหารและบัญชีครัวเรือนและ
ใหบริการวิชาการแกชมุ ชนอยางตอเน�อง สงเสริมการเรียนรูข องชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สรางกระบวนการเรียนรู โดยการใชชุมชนเปนฐาน
4. ดานการวิจัยเพ�อถายทอดองคความรู
4.1 จัดสรรงบประมาณใหอาจารยและนักศึกษาดําเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เพ�อนําไปสูการพัฒนาดานวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนาทองถิ่น
4.2 โครงการวิ จั ย ที่ เ ป น การสร า งองค ค วามรู ท างด า นเกษตรกรรม ส ง เสริ ม อาชี พ
ในทองถิน่ โครงการตามศาสตรพระราชา ตลอดจนงานวิจยั ดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ทีส่ ามารถนําผลการวิจยั ไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและทองถิ่นได
4.3 พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูและความสามารถในการ
ทําวิจัยเพิ่มขึ้น โดยสรางเครือขายความรวมมือกับหน�วยงานอ�นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.4 สนับสนุนใหมกี ารทํางานวิจยั และเผยแพรผลงานวิจยั ในระดับอาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการทําวิจัยเชิงพาณิชย,การทําวิจัยรวมกับปราชญชาวบาน
4.5 สงเสริมการวิจยั เพ�อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 กําหนดใหศนู ยศลิ ปวัฒนธรรมเปนศูนยกลางในการแลกเปลีย่ นทางดานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
5.2 สรางเครือขายวัฒนธรรมเพ�อแลกเปลีย่ นเรียนรู และเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมทัง้ ภายใน
ประเทศและตางประเทศ
5.3 สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแกนักศึกษาและประชาชนในทองถิ่นเพ�อปลูกฝงและ
สรางจิตสํานึกในความเปนไทย ทํานุบํารุงและรักษาไวซึ่งความเปนไทยคนหา ฟนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษและ
เผยแพรไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
5.4 มีการสงเสริมใหนกั ศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันทํากิจกรรมทางพุทธศาสนา
และศาสนาอ�นๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนสงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอน
การทําสมาธิใหกับนักศึกษาและบุคลากร เพ�อใหเกิดความสงบสุขแกนักศึกษาและบุคลากร ใหสามารถอยูรวมกัน
อยางสันติ
6. ดานการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ผลิตครูและวิชาชีพอ�นทีส่ อดคลองกับความตองการของประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู และวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ
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6.2 จัดตัง้ ศูนยฝก ประสบการณวชิ าชีพครูและวิชาชีพอ�นเพ�อความเปนเลิศทางดานวิชาการ
และเปนศูนยกลางดานวิชาการของหลักสูตรครุศาสตรและหลักสูตรอ�นแกบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป
ที่เขามาศึกษาคนควา
6.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ใหเปนแหลงเรียนรู วิจยั และ
เปนแหลงฝกประสบการณดา นวิชาชีพครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพใหกบั นักศึกษาสาขาครุศาสตรและสาขาอ�น ๆ ภายในป 2565
จะตองมีการพัฒนาหลักสูตร English Program
7. ดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
7.1 การพัฒนาระบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
7.2 การพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหรมร�น น�าอยู น�าเรียน มีบรรยากาศทาง
วิชาการ สรางความรัก ความสามัคคี สรางสุขภาวะที่ดี เพ�อใหนักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุน
และปลอดภัย และในป 2564 ให ไดรับรางวัล Green University
7.3 บริการวิชาการเพ�อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ใหแกชุมชน และทองถิ่น โดยดําเนินการใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากร
9. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ�อให ไดผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก
9.2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแมบทมหาวิทยาลัย
จัดใหมธี รรมนูญมหาวิทยาลัยภายในป พ.ศ. 2562 และจัดทําแผนแมบท 20 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด
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3.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผูบ ริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดได ใชแนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model
เพ�อนําไปสูมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

ความสัมพันธระหวาง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม
ภาพที่ 6 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผูบริหาร
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4Ps Innovation ประกอบดวย
Paradigm Innovation : การสงเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน ใหมอยางมีสวนรวมเพ�อการบริหาร
เชิงสรางสรรคครอบคลุม 4 พันธกิจ
Position Innovation : เปาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative
University) สอดคลองกับ Thailand 4.0
Process Innovation : กระบวนการขับเคล�อนเพ�อนําไปสูเปาหมายที่วางไว ไดแก
- จัดทําแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช ในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ�อการบริหารและการบริการการศึกษา
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธเพ�อความยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถ Globalized Education
- อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละแสวงหาพลั ง งานทางเลื อ กสร า งสภาพแวดล อ มพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
อยางบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
Product Innovation : เปนผลผลิตที่มหาวิทยาลัยตองการใหเกิดขึ้นไดแก
- คุณภาพคณาจารยและบุคลากร
- คุณภาพบัณฑิตที่พึ่งประสงค
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน
- คุณภาพการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
- คุณภาพสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียน
LERT 4.0 Model
เปนรูปแบบที่ ใช ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือบริหารจัดการสูมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมในระดับชาติ
L ประกอบดวย
Leadership ภาวะผูนําคณาจารยและบุคลากรตลอดจนนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเปนผูนํา
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถนําพากลุมของตนในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางตอเน�องดําเนินกิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
Loyalty ความจงรักภักดีคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาไดรับการปลูกฝงใหเกิดความรักความรูสึก
เปนเจาของ (Ownership) ในองคกรรวมกันยินดีที่จะรวมแรงรวมใจในการประสานพลังเพ�อพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง
Law and Rule กฎหมายและกฎระเบียบการดําเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตองอยูภ ายใต
หลักนิติธรรมถูกกฎหมาย เปนไปตามระเบียบขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยการออกกฎระเบียบตาง ๆ
ตองเปนไปเพ�อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดอยางมีเสถียรภาพเพ�อประโยชนของคณาจารยและบุคลากร
สวนใหญตลอดจนนักศึกษาโดยรวม
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E ประกอบดวย
Equity ความเสมอภาคสําหรับคณาจารยและบุคลากรในการดําเนินการเพ�อเขาสูตําแหน�งทางวิชาการ
เพ�อบรรจุอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ�อการพิจารณาความดีความชอบเล�อนขั้นเล�อนตําแหน�ง
การลาศึกษาตอการจัดสรรทุนเพ�อการศึกษาตอตองยึดหลักความเสมอภาคความยุติธรรมผลการทํางานตลอดจน
ขวัญและกําลังใจ ของคณาจารยและบุคลากรสําหรับนักศึกษาตองไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
ในการรับบริการจาก ทางมหาวิทยาลัย
Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหคณาจารย
บุคลากรและนักศึกษาทุกคนไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมพิ ล อดุลยเดช มาเปนแนวทางในการทํางานและการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณตองมีประสิทธิภาพ
ภายใต การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ตลอดจนใหเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดหารายได ใหกบั มหาวิทยาลัย ผานการ
บริหารเชิงรุกเพ�อเพิ่มจํานวนนักศึกษา การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย การใหบริการวิชาการ การวิจัย
การนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
Effectiveness ประสิทธิผลโดยนําหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award, PMQA) มาใช ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ�อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ซึ่งประกอบดวย 7 หมวด ไดแก การนําองคกรการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
ผูม สี ว นไดสว นเสียการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู การมุง เนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ
และผลลัพธการดําเนินการ
R ประกอบดวย
Respect การเคารพนับถือสงเสริมใหคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพนับถือ
ใหเกียรติซึ่งกันและกันดวยการไหว เม�อพบปะกัน และมีน้ําใจชวยเหลือกันตามสมควรเพ�อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของภารกิจมหาวิทยาลัยและเพ�อสงเสริมความรักสามัคคีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเปนไทยใหมีการสืบทอดตอเน�องจากรุนสูรุนตลอดไปอยางยั่งยืน
Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝงใหคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาเปนผูมีความรับผิดชอบ
ในภารกิจ และบทบาทหนาทีท่ ตี่ นไดรบั มอบหมาย ซึง่ จะสงผลตอคุณภาพคณาจารยบคุ ลากรและนักศึกษาโดยรวม
และทําใหมหาวิทยาลัยมีช�อเสียงในระดับชาติและนานาชาติตอไป
Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะอยางยิง่ กองทุนสวัสดิการสําหรับคณาจารย
และบุคลากรใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ�อใหกองทุนมีความมั่นคงตอบสนองและสอดคลองกับ
ความตองการของคณาจารยและบุคลากร ตลอดจนเพิ่มสวัสดิการบานพักเพ�อลดรายจายของผูมีเงินเดือนนอย
T ประกอบดวย
Transparency ความโปรงใสการบริหารจัดการในทุกระดับตองโปรงใส สามารถชี้แจงและตรวจสอบ
ได ใหมีการรับทราบผลการดําเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ที่หน�วยงานจะดําเนินการการรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณาจารยและบุคลากร โดยจัดประชุมสมัยสามัญภาคเรียนละ 2 ครั้ง
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Technical Skills ทักษะทางเทคนิคสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan) เพ�อพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรอยางตอเน�อง และสอดคลองกับ
ความตองการของแตละบุคคล สงเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดประเมินผล
การจัดทําผลงานทางวิชาการการ จัดทําผลงานเพ�อเล�อนตําแหน�งสายสนับสนุน การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพ�อขอทุนการจัดทํางานวิจัยใหสําเร็จการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยการตีพิมพเผยแพรผลงานการจัดอบรม
ดานการส�อสารและเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมเพ�อนําไปสูเ ชิงพาณิชย การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา (Work
Integrated Learning. WIL)
Teamwork การทํางานเปนทีมสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ดวยการทํางานเปนทีมตามความสนใจและความถนัด โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของทีมที่ชัดเจน มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบงปนความรูและประสบการณ
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน หน�วยงานในมหาวิทยาลัยหลายหน�วยงานยังมีบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ จําเปน
ตองอาศัยคณาจารยทมี่ คี วามสนใจมาชวยงานใหหน�วยงานสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจไดลลุ ว ง ความเสียสละความทุม เท
ของคณาจารยและบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหงานสําเร็จไดตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ ไดกาํ หนดไว

3.3 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น อั ต ลั ก ษณ ข องบั ณ ฑิ ต เอกลั ก ษณ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ค า นิ ย มองค ก ร พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร และตั ว ชี้ วั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปรัชญา
แหลงความรูตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีวํ ภูมิปฺญา ฐานํ
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสรางความเขมแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่น ตามศาสตรพระราชาดวยนวัตกรรม เนนการอนุรักษธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม
วิสัยทัศน
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ�อการพัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม
นิยามวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเพ�อการพัฒนาทองถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะเปนที่พึ่งของชุมชน
เปนแหลงองคความรู ใหบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
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นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมดานการบริหารอยางมีสวนรวม พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
Thailand 4.0 ขับเคล�อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ�อการบริหารและการศึกษา จัดทําแผนวิชาการในการพัฒนา
ทองถิน่ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารยและบุคลากร สายสนับสนุน
เปนที่ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนไดมาตรฐาน
เปาประสงคหลัก (Primary Goal)
1. ชุมชนและทองถิ่นไดรับการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองคความรูจากฐาน
งานวิจัยสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่ จัดการเรียนการสอน เผยแพรความรู และการบริการวิชาการ
ในอันดับตนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑของสถาบันระดับสากล
ตัวชี้วัดเปาประสงคหลัก
1. กลุม เปาหมายในชุมชนและทองถิน่ ไดรบั การบริการวิชาการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ
สงเสริมรายไดจากงานวิจัยเปนฐาน ทําใหกลุมเปาหมายสามารถสรางรายไดสูงขึ้นรอยละ 20 ตามตัวชี้วัด
ตามเกณฑตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เชน การมีงานทํา การเรียนรู โดยชุมชน การไดรับการศึกษา
2. โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินคุณภาพไมต่ํากวาระดับดีมากรอยละ 90
3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพรองคความรู โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับสากล
1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อัตลักษณบัณฑิต
กลาคิด จิตอาสา
นิยามอัตลักษณบัณฑิต
กลาคิด
การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสรางสรรค ความสามารถในการส�อสาร และแสดงออกอยางเหมาะสม
มีภาวะผูนํา
จิตอาสา
มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยการพัฒนาทองถิ่น สังคม และสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัดอัตลักษณบัณฑิต
กลาคิด
- มี โครงการที่รับผิดชอบแสดงใหเห็นความคิดสรางสรรค หรือนวัตกรรมในดานความคิด
- มีความสามารถในการส�อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางเปนทางการ
- มีความเปนผูนําสามารถแสดงออกตอที่สาธารณะในทางสรางสรรค
จิตอาสา
- กิจกรรมการพัฒนาทองถิ่นและสภาพแวดลอม
- มี โครงการในการพัฒนาทองถิ่น/สังคม/สภาพแวดลอม
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เอกลักษณมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม นวัตกรรม และ
การพัฒนาทองถิ่น
คานิยมองคกร
“RERU”
R : Responsibility มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
E : Experience
ประสบการณที่ดีจะนําไปสูความสําเร็จ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
R : Respect
ออนนอมถอมตน เคารพนับถือผูมีพระคุณและมีความภักดีตอองคกร
U : Unity
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดลอมสํานึกในความเปนไทยและมีความรักและผูกพันทองถิ่น สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ�อใหรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใชการวิจยั เปนฐานในการแสวงหาความจริงเพ�อความเปนเลิศทางวิชาการ บนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลเนนสภาพแวดลอมและธรรมชาติ
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา
ทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพ�อเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ�อประโยชนสวนรวม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนองคกรแหงการเรียนรู อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันได ในกลุมประชาคมอาเซียนและสากล ตลอดจนสรางเครือขายและประสาน
ความรวมมือชวยเหลือเกือ้ กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และองคกรอ�นทัง้ ในและ
ตางประเทศเพ�อการพัฒนาทองถิ่น
6. นอมนําสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน�องมาจากพระราชดําริ ประยุกต ใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานและการดําเนินชีวิต
7. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ดานสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก และดานสภาพแวดลอมปจจัยภายใน
จากที่ ไดสังเคราะหประเด็นกลยุทธออกมาเปนยุทธศาสตร 6 ประเด็น ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
การผลิตแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
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ปรัชญา : แหลงความรูตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีวํ ภูมิปฺญา ฐานํ
ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา เสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่น
ตามศาสตรพระราชา ดวยนวัตกรรม เนนการอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม

3.4 แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุงการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
การผลิตบัณฑิตที่เช�อมโยงภูมิปญญาระดับทองถิ่นระดับชาติและระดับสากล นําองคความรูที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนและทองถิ่น โดยมีการประสานความรวมมือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรูดานการประกอบอาชีพ เพ�อสรางรายได ใหกับ
ชุมชนผานการพัฒนาศักยภาพดานสินคาและบริการ พัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพที่ 7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น และความสอดคลองของเปาประสงค
เปาประสงค
1. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง
2. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
3. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทยเสริมสรางคุณคาและ
จิตสํานึกรักษทองถิ่น
4. บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
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ตารางที่ 18 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น
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เปาประสงค

กลยุทธ

1. ชุมชนทองถิ่นไดรับ
1. จัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการเพ�อศึกษาวิเคราะห
การพัฒนาและอยูได
ปญหาศักยภาพและความตองการที่แทจริงของชุมชน
ดวยตนเองอยางยั่งยืน 2. บูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยเครือขายและ
โดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง ชุมชนเพ�อการพัฒนาทองถิน่ อยางยัง่ ยืน บมเพาะให
ประชาชนในพืน้ ทีม่ คี วามพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
เพ�อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน
ผูประกอบการใหมในเขตพื้นที่บริการใหประสบ
ความสําเร็จดวยองคความรู
1. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
2. มีผลงานวิจัย
งานสรางสรรคและ
2. นักวิจยั สามารถพัฒนางานวิจยั ไปใชประโยชน
นวัตกรรมนําไปใช
กับชุมชนทองถิน่ และประสานความรวมมือ
ประโยชนกับชุมชน
จากแหลงทุนภายนอก
ทองถิ่นอยางเปน
3. พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรม
รูปธรรม
ที่มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่น
4. มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑชุมชนหรืองาน
สรางสรรคนวัตกรรมชุมชนสูเชิงพาณิชย
3. ทํานุบํารุงศิลปะและ 1. สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรรวมกันทํากิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมประเพณี
และความเปนไทย
ภูมิปญญาทองถิ่นและ
ความเปนไทยเสริมสราง 2. สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
คุณคาและจิตสํานึกรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย
ทองถิ่น
3. มีกจิ กรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
และความเปนไทยรวมกับภาคีเครือขาย
1. หลักสูตรที่นํามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย
4. บูรณาการการจัด
การเรียน การสอน
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
การวิจัย บริการวิชาการ การพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่บริการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มุงบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตรแบบสหวิทยาการ และมีการ
เช�อมโยงการพัฒนาครูประจําการโดยใช โรงเรียนเปนฐาน เพ�อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูใชส�อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เพ�อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และความสอดคลองของเปาประสงค
เปาประสงค
1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณและสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลงเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูของ
หลักสูตรและตามความตองการของผู ใชบัณฑิต
2. ศิษยเกาทางการศึกษาที่เขาสูวิชาชีพแลวไดรับการเสริมสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 19 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การผลิตและพัฒนาครู
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เปาประสงค

กลยุทธ

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ
1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร ใหทันสมัยมีผลลัพธ
และสมรรถนะเพ�อ
การเรียนรูดานสมรรถนะของอาชีพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 2 พัฒนาครูของครูใหมีประสบการณ
เปนไปตามผลลัพธ
การจัดการเรียน การสอนในโรงเรียน
การเรียนรู ของหลักสูตร
กลุมเปาหมาย/โรงเรียน
และตามความตองการ
เครือขายมาบูรณาการกับองคความรูและหลัก
ของผู ใชบัณฑิต
วิชาการ เพ�อถายทอดสูนกั ศึกษา
3. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน
สมรรถนะตามศาสตรสาขาวิชา
4. สรางเครือขายพัฒนาครูและบัณฑิตครู
5. พัฒนาครูประจําการใหมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนเพ�อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน
6. สรางเจตคติที่ดี ใหบัณฑิตครู ใหความสําคัญกับ
การเปนครูในภูมิภาค
7. สนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารย ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็น
ของวิชาชีพครู
1. สงเสริมความสัมพันธและสรางเครือขาย
2. ศิษยเกาทางการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู (ศิษยเกา)
ที่เขาสูวิชาชีพแลวไดรับ
ที่เขาสูหวิชาชีพ
การเสริมสมรรถนะเพ�อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ไ ด รั บ มาตรฐานตามเกณฑ ม าตรฐานระดั บ ชาติ แ ละมาตรฐานสากล ส ง เสริ ม
การเรียนรูของนักศึกษาใหมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษา ศิษยเกาและบริการวิชาการแกบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารยดานการศึกษา
ใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและให ไดรับตําแหน�งทางวิชาการ

ภาพที่ 9 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคลองของเปาประสงค
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ�อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
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ตารางที่ 20 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
การยกระดับคุณภาพ 1. บัณฑิตมีความรู ความ
1. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการใหทันสมัย
การศึกษา
สามารถตามมาตรฐาน
ที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับ
การศึกษา เพ�อตอบสนอง
แนวทางการพัฒนาประเทศ
ความตองการของทองถิ่น 2. สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะทางวิชาการ
หรือสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
3. ผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผู ใชบณ
ั ฑิต
4. เพิ่มอัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากร
วัยอุดมศึกษาโดยการสรางเครือขายกับ
ภาคีเครือขายในทองถิ่น
5. พัฒนาหองปฏิบัติการอุปกรณการเรียนรู
เพ�อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
6. พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนใหเปนมืออาชีพ
มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุงเนน และใหความสําคัญในการใชหลักการบริหารจัดการองคกรที่ดี
ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ�อสนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัย เนนการสรางเครือขายเพ�อการพัฒนางานดานตาง ๆ เปนสถาบันการศึกษาเพ�อการพัฒนา
ทองถิ่น พัฒนาศูนยขอมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สงเสริม สนับสนุนนักศึกษาและ
บุคลากรใหเขาถึงระบบขอมูลและสารสนเทศอยางครอบคลุมทุกพื้นที่และอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 10 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคลองเปาประสงค
เปาประสงค
1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคลองตัวและมีธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับดานการเปนสถาบัน
การศึกษาเพ�อทองถิ่น
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ตารางที่ 21 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
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เปาประสงค
1. มีระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพคลองตัวและ
มีธรรมาภิบาลให
เปนที่ยอมรับดานการเปน
สถาบันการศึกษาเพื่อ
ทองถิ่น

กลยุทธ
1. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใส
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล
ใหทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรงใสและมี
ธรรมาภิบาล
3. สงเสริมอาจารย บุคลากรและนักศึกษาให
เปนคนดีและคนเกงดวยการพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
4. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรู
ตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวน
ผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม
5. พัฒนาระบบการรับรูขาวสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
6. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายใน
และตางประเทศเพื่อเสริมสรางประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบ
ประมาณเพื่อใหเกิดความคุมคา
8. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีดาน
ประกันคุณภาพการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัย
คุณภาพไดมาตรฐานสากล
9. ฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรมสัมพันธเพื่อ
ขยายเครือขายและปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางฉลาด โดยใช
ใหนอย เพ�อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช ใหยาวนานและกอใหเกิดผลเสียหาย ตอสภาพ
แวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง โดยทําการพัฒนาภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหรมร�น น�าอยู น�าเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ สรางความรัก ความสามัคคี สรางสุขภาวะที่ดี
เพ�อใหนักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุน และปลอดภัย และในป 2564 ให ไดรับรางวัล Green
University บริการวิชาการเพ�อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแกชุมชน และ
ทองถิ่นโดยดําเนินการใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู

ภาพที่ 11 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปาประสงค
1. เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
2. เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�อพัฒนาฟน ฟูและอนุรกั ษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแกชุมชนและทองถิ่น โดยดําเนินการใหพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี จิ ต อาสาในการอนุ รั ก ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดลอม
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ตารางที่ 22 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรกั ษทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดลอมเปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม

เปาประสงค
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอนุรักษธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแหลง
บริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมใหแกชุมชนและ
ทองถิ่นโดยดําเนินการใหพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยเปนองคกร
แหงการเรียนรู

3. นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม
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กลยุทธ
1. สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดลอมในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการ
ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
3. มีการบริหารและจัดการขยะอยาง
เปนระบบลดผลกระทบตอทองถิ่น
ใกลเคียง
1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการ
ที่พัฒนาหรือฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดลอม
2. สงเสริมและสนับสนุนเตรียมการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
(UI Green Metric World
University Ranking)
3. สงเสริมการสรางเครือขายความ
รวมมือ
4. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทน
1. สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากร
มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
และสภาพแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การผลิตแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากร
ในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตบุคลากรทางดานการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เพ�อใหสามารถกระจาย
ไปสูระดับทองถิ่น ชุมชนไดสัดสวนที่เหมาะสมและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ภายใตวสิ ยั ทัศน “มุง พัฒนาผูเ รียนใหมคี วามรูค คู ณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความสุขในสังคม”

ภาพที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การผลิตแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
เปาประสงค
1. มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคมใน
ศตวรรษที่ 21
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ตารางที่ 23 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การผลิตแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
การผลิตแพทยและวิทยาศาสตร 1. มีกระบวนการสนับสนุน 1. มีการดําเนินการวิจัยศึกษาความ
สุขภาพ
การดําเนินงาน
เปนไปได ในการดําเนินการตั้งคณะ
ที่มีประสิทธิภาพ
แพทยศาสตรจากผูมีสวนไดเสีย
ทุกภาคสวน
2. มีการดําเนินกิจกรรม หรือ โครงการ
ที่ดําเนินการ เพ�อรองรับการรับรอง
มาตรฐาน World Federation for
Medical Education (WFME)
2. ผลิตบัณฑิตแพทยที่มี
1. พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คุณภาพ คุณธรรมและ
ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
จริยธรรมสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
ใน ศตวรรษที่ 21
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สวนที่ 4

การขับเคล�อนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สูการปฏิบัติ

การขับเคล�อนแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ คือ การส�อสาร ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไปสู
ระดับหน�วยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ ทั้งในระดับกระทรวง
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริงและมีความสอดคลองเช�อมโยงระหวางกันมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คุณภาพในการพัฒนาองคกร
การถายทอดแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติไดนําเทคนิควิธีการสมัยใหม คือ “การบริหารงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์” เปนการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบการเงินงบประมาณ และระบบการวัดผลงาน
เขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําผลตัวชี้วัดการดําเนินงานหลัก และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา
รวมทัง้ การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

4.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การวางแผนยุทธศาสตร โดยมีกระบวนการ คือ
1.1 การวิเคราะห SWOT Analysis คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ไดแกการวิเคราะห
หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ใน 7 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร ดานโครงสรางองคการ
ดานระบบองคการ ดานทักษะของบุคลากร ดานคุณคารวมในองคการดานรูปแบบการนําองคการ สวนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การวิเคราะหหาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนโอกาส (Opportunities) และปจจัย
ที่เปนอุปสรรค (Threats) ตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรใน 6 ดาน ไดแก ดานผูรับบริการ ดานการเมือง
ดานเศรษฐกิจ ดานสภาพแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรมดานเทคโนโลยี
1.2 การประเมินสถานภาพขององคกร (Organization Positioning) โดยการนําผลการวิเคราะห
สภาพภายนอก และภายในองคกรดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคมาประเมินสถานภาพขององคกรตอไป
1.3 การกําหนดหรือทบทวนวิสยั ทัศนและภารกิจขององคกรเพ�อกําหนดใหแน�ชดั วาองคกรดําเนินการ
ในลักษณะใด มีวัตถุประสงคองคกรคืออะไร และเปาหมายขององคกรคือดานใดบาง มีปรัชญาในการดําเนินการ
เชนใด
1.4 มีการจัดทําแผนกลยุทธทสี่ อดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสว นรวมของบุคลากร
ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เช�อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ตลอดจนสอดคล อ งกั บ จุ ด เน น ของกลุ ม สถาบั น ยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2574) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ�อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพ�อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
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1.6 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหน�วยงานภายใน
1.7 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบตั กิ ารประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.8 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
1.9 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ�อพิจารณา
1.10 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครัง้ และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ�อพิจารณา
1.11 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
2. การนํายุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ คือ
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายขององคกร
2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ระบุกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการ โดยจะตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากร ทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน
ประกอบดวย
1. ผู บ ริ ห ารและสภาสถาบั น มี ส ว นร ว มกั น ในการกํ า หนดนโยบายและจั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
แผนกลยุทธและนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควร
มีการพิจารณาจาก 1) มิตกิ ารพัฒนาองคกรเชนการสงเสริมใหอาจารยบคุ ลากรมี โอกาสศึกษาเรียนรูพ ฒ
ั นาตนเอง
อยางตอเน�องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ
สถาบันเชนการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนักศึกษาทิศทาง การสงเสริมการวิจัย
การบริการวิชาการและสังคมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน ความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตโดยคํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงินงบประมาณและใหสอดคลอง
กับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความคุมคาของการจัดเก็บขอมูลและการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ
2. ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบายวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ ใหหน�วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
3. ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทนั สมัยนํามาใช ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว ในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้งและ
นําขอมูลที่ ไดมาใชเพ�อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ ไดอยางทันการ
3. การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร โดยมีกระบวนการ คือ
3.1 การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
3.2 การติดตามสถานการณและเง�อนไขตาง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทําใหตองมีการ
ปรับแผนกลยุทธ
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4.2 การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ในการแปลงยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัตินั้น ตองอาศัยแผนปฏิบัติราชการเปนเคร�องมือสําหรับใชเปน
แนวทางปฏิบัติงานสําหรับสวนงานตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
การถายทอดแผนกลยุทธไปสูค ณะ/หน�วยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยการจัดประชุม
วิพากษแผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็นรวมกัน เพ�อรวมกําหนด
คาเปาหมาย แผนการดําเนินงานและการกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป สนับสนุนใหคณะ/หน�วยงาน ตาง ๆ ชี้แจง
ทําความเขาใจและความชัดเจนในแตละประเด็นทีห่ น�วยงานตัวเองรับผิดชอบ สูระดับหน�วยงานยอยและบุคลากร
ในสังกัดในรูปแบบตาง ๆ เชน ประชุม อบรม สัมมนา เปนตน
พิจารณาสนับสนุนเพ�อให โครงการทีก่ าํ หนดไวสามารถดําเนินงานไปไดและบรรลุวตั ถุประสงค เกิดประสิทธิผล
คุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน�วยงานตาง ๆ ตองใหการสนับสนุนในการ
จัดโครงสราง ระบบการดําเนินงาน งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และบุคลากรในการรับผิดชอบ
การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหชัดเจน
การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น มหาวิทยาลัยจะตองสรางความรวมมือ
ของอาจารย เจาหนาที่ บุคลากรตาง ๆ ใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผูนําของผูบริหารระดับตาง ๆ การมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม การสรางความผูกพันและการยอมรับ
ซึ่งกันและกัน ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสรางสิ่งจูงใจในการทํางาน มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบ
การส�อสารทีด่ ี ทัว่ ถึงและตอเน�องแกสาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคสวนตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของทราบ
การถายทอดแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หน�วยงานโดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการของคณะ/หน�วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/หน�วยงานตาง ๆ
จะตองกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบใน
พันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทํานุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย เพ�อสราง
องคความรูร วมทัง้ ดานบุคลากร ครุภณ
ั ฑและสิง่ กอสราง ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร
13 เปาประสงคและ 46 กลยุทธของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานที่ ไดจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)
ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.,สมศ.
และหน�วยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart) ดังตอไปนี้
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จากแผนกลยุทธขอมหาวิทยาลัยฯ นําไปสูการปฏิบัติของแตละหน�วยงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 2 ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จะมีแผนกลยุทธตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. แผนกลยุทธพัฒนาบุคลากร
2. แผนกลยุทธการวิจัย
3. แผนกลยุทธการบริการทางวิชาการแกสังคม
4. แผนกลยุทธทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. แผนกลยุทธการบริหารการเงิน
6. แผนกลยุทธพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแตละป จึงประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการประจําป ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการประจําป ของมหาวิทยาลัยฯ
2. แผนปฏิบัติการประจําป ของแตละคณะ/หน�วยงาน
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
4. แผนปฏิบัติการประจําป ดานการวิจัย
5. แผนปฏิบัติการประจําป การบริการวิชาการแกสังคม
6. แผนปฏิบัติการประจําป ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. แผนปฏิบัติการประจําป การบริหารการเงิน
8. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค 1.1 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62 63 64 65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1.1.1 จัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการเพ�อศึกษาวิเคราะหปญหาศักยภาพและความตองการที่แทจริงของชุมชน
1. รอยละขอมูลของพื้นที่บริการของตําบลทั้งหมด

รอยละ

-

-

-

0.3 0.5 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

กลยุทธ 1.1.2 บูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยเครือขายและชุมชนเพ�อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบมเพาะใหประชาชน
ในพื้นที่มีความพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
1. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยและ
หมูบาน
เครือขายเขาไปดําเนินการจากการวางแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่ที่มีผลลัพธตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

-

-

50 60 70 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร,
คณะทุกคณะ

2. จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย โครงการ
เพ�อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
เปนไปตามเปาหมาย

-

-

20 30 35 คณะทุกคณะ

3. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคีเครือขาย
ภาคประชาสังคมที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยดําเนิน
โครงการพัฒนาทองถิ่น ในพื้นที่บริการ

-

-

5

7

10 คณะทุกคณะ

กลยุทธ 1.1.3 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นเพ�อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
1. รอยละผูรับบริการมีความรู ความเขาใจเปน
ไปตามเปาหมายของโครงการและกิจกรรม
ที่จัดทําขึ้น

รอยละ

-

-

50 60 70 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. จํานวนกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่สามารถ กิจกรรม
นําไปใชประโยชน

-

-

6

3. จํานวนกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่มี
กิจกรรม
การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ของแตละคณะ

-

-

12 18 24 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

4. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่สรางรายได รอยละ

-

-

-

12 18 สถาบันวิจัยและพัฒนา

5

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา,คณะทุกคณะ

กลยุทธ 1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหม ในเขตพื้นที่บริการใหประสบความสําเร็จดวยองคความรู
1. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่บริการไดรับ
การพัฒนาและยกระดับดวยองคความรูจาก
มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ

2. จํานวนวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการใหมในพื้นที่ วิสาหกิจชุมชน
บริการที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
จากการสนับสนุนองคความรูจากมหาวิทยาลัย

-

-

10 15 20 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

-

-

5

10 15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
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เปาประสงค 1.2 มีผลงานวิจยั งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกบั ชุมชนทองถิน่ อยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

61

62

63

64

65

-

-

60

70

80 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
1. รอยละของนักวิจัยรุนใหมที่สามารถทํางานวิจัยเชิงพื้นที่
และขอทุนจากแหลงทุนได

รอยละ

กลยุทธ 1.2.2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นและประสานความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก
1. รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่น
และประสานความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก

รอยละ

-

-

40

50

60 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 1.2.3 พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่น
1. จํานวนงานวิจัย องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชนตอ
ชุมชนทองถิ่นและเปนเคร�องมือชวยตัดสินใจ

จํานวน

-

-

2

3

4

สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

2. ระดับคุณภาพฐานขอมูลงานวิจัย องคความรู/นวัตกรรม
ที่มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและเปนเคร�องมือ
ชวยตัดสินใจ

ระดับ

-

-

-

3

4

สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 1.2.4 มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑชุมชนหรืองานสรางสรรคนวัตกรรมชุมชนสูเชิงพาณิชย
1. จํานวนงานวิจัย ผลิตภัณฑชุมชนหรืองานสรางสรรค
นวัตกรรมชุมชนสูเชิงพาณิชย

จํานวน

-

-

-

10

15 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

เปาประสงค 1.3 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทยเสริมสรางคุณคา
และจิตสํานึกรักษทองถิ่น
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62 63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1.3.1 สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรรวมกันทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมโครงการ
มีความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่นและความเปนไทย

รอยละ

-

-

80

85

90 สํานักกิจการนักศึกษา,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 1.3.2 สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย
1. มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี จํานวนองคความรู
ภูมิปญญาทองถิ่น

-

-

2

3

4 สํานักกิจการนักศึกษา

2. มีแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
และความเปนไทย

-

-

-

2

3 สํานักกิจการนักศึกษา

แหลงเรียนรู

กลยุทธ 1.3.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยรวมกับภาคีเครือขาย
1. จํานวนกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายที่ดําเนินการดาน จํานวนกิจกรรมรวม
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
กับภาคีเครือขาย

56

-

-

1

2

3 สํานักกิจการนักศึกษา
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เปาประสงค 1.4 บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

61 62 63 64 65

กลยุทธ 1.4.1 หลักสูตรที่นํามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่บริการ
1. รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่นํามาบูรณาการเรียน
การสอนวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ

รอยละ

-

- 100 100 100

คณะทุกคณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เปาประสงค 2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณและสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง เปนไปตามผลลัพธการเรียนรู
ของหลักสูตรและตามความตองการของผู ใชบัณฑิต
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62 63 64 65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร ใหทันสมัยมีผลลัพธการเรียนรูดานสมรรถนะของอาชีพ
1. จํานวนหลักสูตรที่ ไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหทันสมัย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและไดรับ
การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตร

-

-

-

2

3 คณะครุศาสตร

กลยุทธ 2.1.2 พัฒนาครูของครูใหมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย/โรงเรียนเครือขาย
มาบูรณาการกับองคความรูและหลักวิชาการ เพ�อถายทอดสูนักศึกษา
1. รอยละครูของครูที่มีประสบการณการจัดการเรียนการสอนใน
รอยละ
โรงเรียนที่สามารถบูรณาการองคความรู เพ�อถายทอดสูนักศึกษา

-

-

30 50

70 คณะครุศาสตร

-

-

-

50 70 คณะครุศาสตร

-

-

8

10 12 คณะครุศาสตร

กลยุทธ 2.1.3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะตามศาสตรสาขาวิชา
1. รอยละนักศึกษาที่ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียน รอยละ
การสอนตามศาสตรสาขาวิชา
กลยุทธ 2.1.4 สรางเครือขายพัฒนาครูและบัณฑิตครู
1. จํานวนเครือขายครูและบัณฑิตครูในเขตพื้นที่บริการที่ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพครู

เครือขาย

กลยุทธ 2.1.5 พัฒนาครูประจําการใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ�อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
1. จํานวนครูประจําการที่ ไดรับการอบรมและพัฒนาวิธีการจัด
การเรียนการสอนเพ�อนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

จํานวน

-

-

-

50 60 คณะครุศาสตร

2. รอยละของผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รอยละ
ของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

-

50 60 70 คณะครุศาสตร

-

-

-

กลยุทธ 2.1.6 สรางเจตคติที่ดี ใหบัณฑิตครู ใหความสําคัญกับการเปนครูในภูมิภาค
1. รอยละของบัณฑิตครูที่ ไดรับการพัฒนาเพ�อสรางเจตคติและ
แรงบันดาลใจที่ดี ในการประกอบวิชาชีพครู

รอยละ

20 40 คณะครุศาสตร
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ตัวชี้วัด
2. จํานวนของบัณฑิตครูที่ ไดรับการบรรจุครูในภูมิภาค

เปาหมาย

หน�วยนับ

61 62 63 64 65

จํานวน

-

-

-

ผูรับผิดชอบ

20 30 คณะครุศาสตร

กลยุทธ 2.1.7 สนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารย ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู
1. รอยละของผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รอยละ

-

-

30 40 50 คณะครุศาสตร

เปาประสงคที่ 2.2 ศิษยเกาทางการศึกษาทีเ่ ขาสูว ชิ าชีพแลวไดรบั การเสริมสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลีย่ นแปลง
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62 63 64 65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 2.2.1 สงเสริมความสัมพันธและสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู (ศิษยเกา) ที่เขาสูวิชาชีพ
1. จํานวนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธและเสริมสรางสมรรถนะวิชาชีพระหวาง
ศิษยเกา ศิษยปจจุบันและคณาจารย

จํานวน

-

- 2 2 2 คณะครุศาสตร

2. รอยละศิษยเกาที่ ไดรับพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

รอยละ

-

- - 20 30 คณะครุศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3.1 บัณฑิตมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ�อตอบสนองความตองการของทองถิน่
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62 63 64 65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 3.1.1 พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการใหทันสมัยที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ
1. จํานวนหลักสูตรที่ทันสมัยในรูปแบบสหวิทยาการหรือ
หลักสูตรระยะสั้น (non degree)

จํานวน

-

-

6

6

6 สํานักวิชาการและประมวลผล
คณะทุกคณะ

2. รอยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป

รอยละ

-

-

80 85 90 สํานักวิชาการและประมวลผล
คณะทุกคณะ

3. รอยละของหลักสูตรที่ ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการ รอยละ
เรียนการสอนที่เนนปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้ง
ใชนวัตกรรมเปนฐาน

-

-

70 80 90 สํานักวิชาการและประมวลผล
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.2 สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะทางวิชาการหรือสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21
1. รอยละของนักศึกษาไดรับประกาศนียบัตรทางวิชาการ/
วิชาชีพ/หรือรางวัลอ�นๆ จากการประกวดที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาหรือการประกวดที่มี
การบูรณาการขามศาสตรอ�นๆ (รวมรางวัลชมเชย)

รอยละ

-

-

-

2

2. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ�น ๆ ที่เทียบเทา

รอยละ

-

-

5

7 10 คณะทุกคณะ
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3 สํานักวิชาการและประมวลผล,
คณะทุกคณะ
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ตัวชี้วัด
3. รอยละของนักศึกษาชั้นปสุดทายที่เขาสอบความรู
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน (IC3 หรือ
เทียบเทาหรือที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

หน�วยนับ
รอยละ

เปาหมาย
61 62 63 64 65

ผูรับผิดชอบ

-

-

50 60 80 คณะทุกคณะ

1. รอยละการไดงานทํา ทํางานตรงสาขาประกอบอาชีพอิสระ รอยละ
ทั้งตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนาภายในระยะเวลา 1 ป

-

-

80

85

คณะทุกคณะ

2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถาน
ประกอบการผู ใชบัณฑิตที่ ไดรับการประเมิน

-

- 3.51

3.80

คณะทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.3 ผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผู ใชบัณฑิต

คะแนน

กลยุทธ 3.1.4 เพิ่มอัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาโดยการสรางเครือขายกับภาคีเครือขายในทองถิ่น
1. รอยละอัตราการเพิ่มขึ้นในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

รอยละ

-

-

3

5

สํานักวิชาการและประมวลผล,
คณะทุกคณะ

90

95

คณะทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.5 พัฒนาหองปฏิบัติการอุปกรณการเรียนรูเพ�อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
1. รอยละของหลักสูตรที่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และเหมาะสม

รอยละ

-

-

กลยุทธ 3.1.6. พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ
1. รอยละของอาจารยที่ ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับ
การทํางานหรือวิจัยเปนฐาน

รอยละ

-

-

70 80 90 สํานักวิชาการและประมวลผล,
คณะทุกคณะ

2. รอยละของอาจารยจากกลุมเปาหมายที่เขาสอบที่มี
รอยละ
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
ระดับ B2 หรือมาตรฐานอ�นๆ ที่เทียบเทา

-

-

-

3. รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

-

-

30 35 40 ฝายการเจาหนาที่,
คณะทุกคณะ

4. รอยละของอาจารยที่มีตําแหน�งทางวิชาการ

รอยละ

-

-

35 40 45 ฝายการเจาหนาที่,
คณะทุกคณะ

5. รอยละของอาจารยที่ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะดาน
รอยละ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

-

-

-

10 10 สํานักวิชาการและประมวลผล,
คณะทุกคณะ

6. รอยละของอาจารยที่มีผลงานตามเกณฑการประเมินเขาสู รอยละ
ตําแหน�งทางวิชาการ

-

-

-

10 10 ฝายการเจาหนาที่/
คณะทุกคณะ

10 10 สํานักวิชาการและประมวลผล,
คณะทุกคณะ/ศูนยภาษา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4.1 มีระบบบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพคลองตัวและมีธรรมาภิบาลใหเปนทีย่ อมรับดานการเปนสถาบัน
การศึกษาเพ�อทองถิ่น
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62

63

64

65

85

90

95

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 4.1.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
1. รอยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการบริหารงานภาครัฐ

ระดับคะแนน -

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด, ฝายนิติการ

กลยุทธ 4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลใหทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
1. จํานวนฐานขอมูลเพ�อบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ฐานขอมูล
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ�อการพัฒนาทองถิ่น

-

-

2

3

4

สํานักงานอธิการบดี

2. ระดับประสิทธิภาพของฐานขอมูลและบริหารจัดการ

ระดับ

-

-

-

4

4.5 สํานักงานอธิการบดี

3. ระดับผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของ
ประชาชนและผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัย

ระดับ

-

-

-

ดี

ดี

4. ผลของความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน
(ดัชนีวัดจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเต็ม 220 คะแนน)

คะแนน

-

-

158

170

สํานักงานอธิการบดี,
คณะทุกคณะ

180 สํานักงานอธิการบดี,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 4.1.3 สงเสริมอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหเปนคนดีและคนเกงดวยการพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพ
เพ�อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
1. จํานวนอาจารยบุคลากร นักศึกษาและศิษยเกาที่ ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

-

-

3

5

7

คณะทุกคณะ,
สํานักกิจการนักศึกษา/
สํานักงานอธิการบดี

2. รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ในสายวิชาชีพและเขาสูตําแหน�งที่สูงขึ้น

รอยละ

-

-

10

15

20

ฝายการเจาหนาที่
กองกลาง

3. รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
จิตอาสา

รอยละ

-

-

30

35

40

สํานักกิจการนักศึกษา

4 จํานวนโครงการจิตอาสา

โครงการ

-

-

5

8

10

สํานักกิจการนักศึกษา

กลยุทธ 4.1.4 อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม
1. รอยละผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่เปนทรัพยสิน รอยละ
ทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม

-

-

50

60

-

-

3.51 4.00

70

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ 4.1.5 พัฒนาระบบการรับรูขาวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย
1. คาระดับผลการสํารวจความพึงพอใจการรับรูขาวสาร
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

60

ระดับ

4.2 คณะทุกคณะ,
สํานักทุกสํานัก
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ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62

63

64

ผูรับผิดชอบ

65

กลยุทธ 4.1.6 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศเพ�อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและ
เครือขาย
ตางประเทศเพ�อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

-

-

2

3

90

95

4

ฝายวิเทศสัมพันธ,
คณะทุกคณะ,
สํานักทุกสํานัก

กลยุทธ 4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ�อใหเกิดความคุมคา
1. รอยละของประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย

รอยละ

-

-

100 สํานักงานอธิการบดี

กลยุทธ 4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล
1. ระดับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับ

-

-

4.20 4.50

4.60 มหาวิทยาลัย,
ฝายประกันคุณภาพ

กลยุทธ 4.1.9 ฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรมสัมพันธเพ�อขยายเครือขายและปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกา
1. จํานวนการปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรม
สัมพันธ

จํานวนครั้ง

-

-

2. จํานวนกิจกรรมสัมพันธเพ�อขยายเครือขาย

จํานวน

-

-

ทุกป ทุกป
6

ทุกป สํานักกิจการนักศึกษา,
คณะทุกคณะ

6

6

สํานักกิจการนักศึกษา,
คณะทุกคณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปาประสงค 5.1 เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63 64 65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 5.1.1 สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
1. จํานวนโครงการที่สงเสริมอนุรักษทรัพยากรและสภาพ
แวดลอมและมีผลลัพธดวยการสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือ
พัฒนาสภาพแวดลอม

ระดับ

-

-

3

4

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

-

-

1

2

3 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

40

50 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
1. จํานวนฐานขอมูลและแหลงเรียนรูตามภูมิทัศนและสภาพ
แวดลอม

ฐานขอมูล

กลยุทธ 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอยางเปนระบบลดผลกระทบตอทองถิ่นใกลเคียง
1. รอยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน

รอยละ

-

-

30
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61

เปาประสงค 5.2 เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ�อพัฒนาฟน ฟูและ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ แวดลอมใหแกชมุ ชนและทองถิน่ โดยดําเนินการใหพนื้ ที่
ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
1. จํานวนวัตกรรมหรือโครงการที่ฟนฟูสภาพแวดลอมและ
มีผลลัพธชัดเจนคาเปาหมายที่ชัดเจน

โครงการ

-

-

1

2

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

กลยุทธ 5.2.2 สงเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking)
1. ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมและ
สนับสนับเพ�อเขาสู โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ระดับ

-

-

3.5 3.8

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด

เครือขาย

-

-

2

3

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด, สถาบันวิจัย

กิจกรรม

-

-

-

3

5 มหาวิทยาลัยฯ

กลยุทธ 5.2.3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ
1. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
สภาพ แวดลอมที่มีผลลัพธที่ชัดเจน
กลยุทธ 5.2.4 สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
1. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมและสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน

เปาประสงค 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 5.3.1 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด 1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเขาใจ
ในกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม

62

รอยละ

-

-

80

85

90 สถาบันวิจัยและพัฒนา,
คณะทุกคณะ

แผนกลยุทธ มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด | ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การผลิตแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ
เปาประสงค 6.1 มีกระบวนการสนับสนุนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61 62 63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 6.1.1 มีการดําเนินการวิจัยศึกษาความเปนไปได ในการดําเนินการตั้งคณะแพทยศาสตรจากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
1. จํานวนโครงการวิจัยหรือจํานวนงานวิจัยที่ดําเนินการ
เพ�อศึกษาความเปนไปได ในการดําเนินการตั้งคณะ
แพทยศาสตรจากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

โครงการ

-

-

-

อยางนอย อยางนอย โครงการจัดตั้ง
2 โครงการ 2 โครงการ คณะแพทยศาสตร

กลยุทธ 6.1.2 มีการดําเนินกิจกรรม หรือ โครงการที่ดําเนินการ เพ�อรองรับการรับรองมาตรฐาน World Federation for
Medical Education (WFME)
1. จํานวน/กิจกรรมหรือโครงการที่ดําเนินการ เพ�อรองรับ
การรับรองมาตรฐาน (WFME)

โครงการ

-

-

-

อยางนอย อยางนอย โครงการจัดตั้ง
6 โครงการ 6 โครงการ คณะแพทยศาสตร

เปาประสงคที่ 6.2 ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสอดคลองกับความตองการของสังคม
ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62 63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 6.2.1 พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
1. ผานการประเมินหลักสูตร ตามมาตรฐาน World
Federation for Medical Education (WFME)

ผลการ
ประเมิน

-

-

-

-

ผานการ โครงการจัดตั้ง
ประเมิน คณะแพทยศาสตร
หลักสูตร
(WFME)
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63

สวนที่ 5

กํากับ ติดตาม และประเมินผล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3)
และมาตรา 14 กําหนดใหตองมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดขึ้นรวมทั้งจัดทํารายงานประจําป เพ�อเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากรตลอดจนรายละเอียด
อ�น ๆ ตามมาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 2 ป ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา 13
ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยใหระบบสาระสําคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบตั กิ ารของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องงาน รวมทัง้ ประมาณการรายไดและรายจาย
และทรัพยากรอ�นที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรี เพี่อใหความเห็นชอบเม�อรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ของสวนราชการใด ตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ�อปฏิบัติใหบรรลุ
ผลสําเร็จในแตละภารกิจ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการดังกลาวในกรณีทสี่ ว นราชการมิไดเสนอแผนปฏิบตั กิ ารในภารกิจใด
หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เม�อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี

5.1 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ เพ�อนําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการกํากับ ติดตาม องคประกอบในการประกันคุณภาพ
สถาบัน ขอ 5. การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ�อการกํากับติดตามผลลัพธ ตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ดังนี้
1. ผูบริหารไดบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย
1.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร�องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให ไป
สูท ศิ ทางทีก่ าํ หนดรวมกัน ระหวางผูบ ริหารสถาบันและสภาสถาบัน โดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.2 ผูบ ริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชน
ของผูมีสวนไดสวนเสียในเร�องคุณภาพทางวิชาการ และเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงาน
1.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ
รายงานการเงินของสถาบันตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
1.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาเปนประจําทุกป
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2. ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
ส�อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
2.1 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ ไปสูการปฏิบัติในการประชุม
ผูบ ริหารอยางนอยทุก ๆ 2 ป/ครั้ง เพ�อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพ�อส�อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากร กลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
2.2 ผูบ ริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวน รวมทัง้
การติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ�อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป
พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส�อสารภายในโดยใชสอต
� าง ๆ ทีต่ รงกับกลุม เปาหมาย
3. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสิน
ใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม
3.1 ผูบริหารควรมีระบบการส�อสาร เพ�อสรางความเขาใจในหลักการ สาระสําคัญของยุทธศาสตร
กลยุทธตวั ชีว้ ดั คาเปาหมาย ใหแกคณะผูบ ริหารทุกระดับ รวมทัง้ บุคลากรภายในใหรบั ทราบเขาใจมีการนําประเด็น
ยุทธศาสตร กลยุทธ การดําเนินงานที่กําหนดไว ไปเปาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะ สํานัก
ผานกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
3.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการ
ตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ�อเพิ่มความคลองตัวพรอมกับการกํากับและตรวจสอบ เพ�อใหเกิด
ความมั่นใจวาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุมคาและมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได
3.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ�อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากร
เปนประจําอยางตอเน�อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนา
องคกรใหคลองตัว (Lean organization) เปนตน
4. ผูบ ริหารถายทอดความรูแ ละสงเสริมพัฒนาผูร ว มงานเพ�อใหสามารถทํางานบรรลุวตั ถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
4.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงานโดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
อยางตอเน�องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on – the – job
training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
4.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ�อการแลกเปลี่ยนความรูและ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of practices) เปนตน
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5.2 กรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
การกํากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปน
สวนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผล มีอยูหลายระบบจากหลายหน�วยงานกลาง
สําหรับกรองการกํากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและการตรวจสอบ
โดยผูม สี ว นไดเสีย นอกจากนัน้ ยังมีการประเมินทัง้ ระหวางโครงการและเม�อเสร็จสิน้ โครงการภายใตการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลจากหน�วยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ รอยเอ็ดไดรับ การประเมิน ผลจากหน�วยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินศักยภาพ
มหาวิทยาลัยไทยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ : PART ของสํานักงบประมาณและการติดตามและประเมินผลของอธิการบดี
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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