
 
 
 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดท าขึ้นโดยด าเนินงาน
ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กระบวนการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้เริ่มต้นขึ้น
หลังจากที่ท าการวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝุายแผนงานและนโยบาย ได้ศึกษา
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่จะส่งผลให้ตังชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ 
สัมฤทธิ์ผล 
 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
ส าคัญคือ ส่วนที ่ 1 ทิศทางการพัฒนา ส่วนที ่ 2 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด               
ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย นโยบายและ
ค่านิยมของมหาวิทยาลัย แสดงถึงความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด  ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด และส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ฝุายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน จะน าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ฉบับนี้ เป็นเครื่องส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2561 – 2565 

 
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงน าข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง          

4 ระดับ คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ เปูาหมาย นโยบาย มาตรการ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ 
แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือน าไปสู่การท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหาร
งบประมาณและน าไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  1.1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ไว้
ในมาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผน พัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ านาจหน้ าที ่       
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 – 2  มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
    7. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    9. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



 1.1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1.1.2.1 ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
      1. การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมุ่งเน้น การสร้างผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ      
1 รางวัล 
     2. การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบ
การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมิน         
ความพึงพอใจของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80 
     3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ 
ควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาการ 
     4. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
     5. จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based) 
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ท าเป็น มีวิจารณญาณ 
     6. ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา    
ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน 
    1.1.2.2 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
    1. มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจในการบริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
    2. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
และมีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
    3. มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและ
หลักเกณฑ์การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยและการให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพัก ตามความจ าเป็น                 
ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
    4. การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



    5. การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ         
ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย  
    6. การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุน           
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย   
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย  
    1.1.2.3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
    1. การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการ
พัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น    
ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือน
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    1.1.2.4 ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    1. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์และนักศึกษาด าเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ         
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น 
    2. โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
โครงการตามศาสตร์พระราชาตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ 
    3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการท า
วิจัยเพิ่มข้ึน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    4. สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการท าวิจัยเชิงพาณิชย์, การท าวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
    5. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  
    1.1.2.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      1. ก าหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
      2. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม           
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 



      3. สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังและ      
สร้างจิตส านึกในความเป็นไทย ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์และ
เผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
      4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืนๆ ที่บุคลากร นักศึกษา นับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
มีการสอนการท าสมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากร          
ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
    1.1.2.6 ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
      1. ผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูและวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
      2. จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืน เพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ และเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอ่ืน  แก่บุคลากรทางการศึกษา 
และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
      3. พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยและ       
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืนๆ ภายใน      
ปี 2562 จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program  
    1.1.2.7 ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
     1. การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
     2. การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทาง
วิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข 
อบอุ่นและปลอดภัยและในปี 2564 ให้ได้รับรางวัล Green University 
     3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    1.1.2.8 จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
      จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร 
    1.1.2.9 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
     1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก 
     2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ 
    1.1.2.10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
       จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี  พ.ศ.2562 และจัดท าแผนแม่บท 20 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 



1.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model 

เพ่ือน าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้

 
ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหาร 

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

- จัดท าแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการการศึกษา 
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน 
- เพ่ิมขีดความสามารถ Globalized Education  
- อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแสวงหาพลังงานทางเลือกสร้าง

สภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียว อย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดข้ึนได้แก่ 

- คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร 
- คุณภาพบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 
- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 

 



LERT 4.0 Model  
 เป็นรูปแบบที่ ใช้ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลั ย ให้ เป็นมหาวิทยาลั ยราชภัฏชั้ นน า                     
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริหารจัดการสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมในระดับชาติ 
 

L ประกอบด้วย 
 Leadership ภาวะผู้น าคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นผู้น า     
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถน าพากลุ่มของตนในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

Loyalty ความจงรักภักดีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการปลูกฝังให้เกิดความรักความรู้สึก   
เป็นเจ้าของ (Ownership) ในองค์กรร่วมกันยินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจในการประสานพลังเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

Law and Rule กฎหมายและกฏระเบียบการด าเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต้องอยู่
ภายใต้หลักนิติธรรมถูกกฎหมายเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยการออก
กฎระเบียบต่างๆต้องเป็นไปเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือประโยชน์ของ
คณาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ตลอดจนนักศึกษาโดยรวม 
 

E ประกอบด้วย 
Equity ความเสมอภาคส าหรับคณาจารย์และบุคลากรในการด าเนินการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง          

ทางวิชาการเพ่ือบรรจุอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งการลาศึกษาต่อการจัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาต่อต้องยึดหลักความเสมอภาคความยุติธรรมผลการ
ท างานตลอดจนขวัญ และก าลังใจของคณาจารย์และบุคลากรส าหรับนักศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง    
เสมอภาคเท่าเทียมกันในการรับบริการจากทางมหาวิทยาลัย 

Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย           
ให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการท างานและการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณ
ต้องมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนให้เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้
ให้กับมหาวิทยาลัยผ่านการบริหารเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย      
การให้บริการวิชาการการวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

Effectiveness ประสิทธิผลโดยน าหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public 
Sector Management Quality Award, PMQA) มาใช้ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ การน าองค์กรการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการ 

 



R ประกอบด้วย 
Respect การเคารพนับถือส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ     

นับถือให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยการไหว้เมื่อพบปะกันและมีน้ าใจช่วยเหลือกันตามสมควรเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ของภารกิจมหาวิทยาลัยและเพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไปอย่างยั่งยืน 

Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝังให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบ   
ในภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
โดยรวมและท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนสวัสดิการส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากรให้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้กองทุนมีความมั่นคงตอบสนองและ
สอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์และบุคลากรตลอดจนเพ่ิมสวัสดิการบ้านพักเพ่ือลดรายจ่ายของผู้มี
เงินเดือนน้อย 
 

T ประกอบด้วย 
Transparency ความโปร่งใสการบริหารจัดการในทุกระดับต้องโปร่งใสสามารถชี้แจงและตรวจสอบ

ได้ให้มีการรับทราบผลการด าเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจะด าเนินการการรับฟัง    
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณาจารย์และบุคลากรโดยจัดประชุมสมัยสามัญ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

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

Teamwork การท างานเป็นทีมส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยการท างานเป็นทีมตามความสนใจและความถนัดโดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของทีมที่ชัดเจนมีเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหน่วยงานในมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานยังมีบุคลากรสายสนับสนุน 
ไม่เพียงพอจ าเป็นต้องอาศัยคณาจารย์ที่มีความสนใจมาช่วยงานให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้ลุล่วง
ความเสียสละความทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้งานส าเร็จได้ตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2.1 ปรัชญา 
 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต   
  Source of Knowledge for a Lifetime  

ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  
 

2.2 ปณิธาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 

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

  เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) 
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐาน

งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศทีจ่ัดการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการวิชาการ 

ในอันดับต้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบันระดับสากล 
  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์หลัก 

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



2. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90 
  3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพร่องค์ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับ
สากล 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทั่วประเทศ 
 

2.4 อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 
 

  นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
  กล้าคิด 

การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม    
มีภาวะผู้น า 

 จิตอาสา 
  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
 

   ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
กล้าคิด 

- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้านความคิด 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
- มีความเป็นผู้น าสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ 

จิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม 
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม 

 

2.5 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

2.6 ค่านิยมองค์กร 
“RERU” 

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



2.7 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
     2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐาน         
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ  
     3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า     
ทางวัฒนธรรมของชาติ 
      4.  บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น  
ให้มีจิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นและองค์กรอ่ืน       
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับ      
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย

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



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยและ
การผลิตบัณฑิตที่ เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับสากล น าองค์ความรู้ที่ มี              
ความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น  โดยมี       
การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

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



ตารางท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาท้องถิ่น 1. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน    
เพ่ือตอบสนองความต้องการ    
ของท้องถิ่น 

1. เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการ  
ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

2. จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนการสอน
การประเมินที่หลากหลายและทันสมัย 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
บัณฑิตที่พึงประสงค์และกิจกรรมกีฬาส่งเสริม
สุขภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม 
และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1. สร้างและพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการ 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
แก่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและของชาติ 

1. สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน 
ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการการเรียน      
การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

2.  จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โดยบูรณาการการเรียน การสอนและพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการและมีการ

เชื่อมโยงการพัฒนาครูประจ าการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

 
 

ภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 
3. มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิตและพัฒนาครู เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ผลิตและพัฒนาครู 1. บัณฑิตครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภา 
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์     

ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภา สอดคล้อง  
กับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย 
การผลิตครูของประเทศ 

2. พัฒนาระบบและกลไกท่ีเอ้ือต่อการผลิต
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 

1. แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ         
ในการสอนและการผลิตนวัตกรรม           
(ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

3.  มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบในการ
ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบการผลิตครู
และบุคลลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริม      

การเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษา
ของนักศึกษา ศิษย์เก่าและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์            
ด้านการศึกษาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

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

สังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 3 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1.บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ชาติและสากล 

1. เพ่ิมระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรม      
   ที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
   ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี 
   ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพและทักษะ

วิชาการด้วยนวัตกรรม 
4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

2. อาจารย์และบุคคลากรได้รับการ
พัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
ให้มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้น 

3. หลักสูตรได้รับมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
และมาตรฐานสากล 

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับ     
ดีมาก 

4. แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและ  
   เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
   ทุกหลักสูตร 

พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ    
ต่อการจัดการศึกษา 

5. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสม  
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ    
น ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสถาบัน 

1. สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ        
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์           
ไปใช้ประโยชน์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน   
ให้มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี    

ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนกิจการ   
ของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้านต่างๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคล้องเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เพื่อให้การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพความสุจริต ยุติธรรม  
   รักความสามัคคี 
4. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและศักยภาพ 
5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบจัดการวิสาหกิจ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูล
และระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ          
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคคลากร    
ให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศ          
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ                     
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม 

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

4. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศและ          
การพัฒนานวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือการบริการ 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น 
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ       
ในท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย         
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีความสุจริต 
ยุติธรรมมีความรักความสามัคคี 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 
การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบการก ากับ ดูแลและตรวจสอบ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยง 
4. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ      

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
 
 



ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 4. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล      

มีคุณภาพและศักยภาพ 
 

1. จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต      
ของบุคลากร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาคณาจารย์ 
สโมสร ฯลฯ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝึก 
อบรมของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

 5. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
จัดการวิสาหกิจและทรัพย์สิน   
ของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ 

 

1. ด าเนินธุรกิจเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
2. จัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิด

รายได้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสิทธิ์ 

การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้          
ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้     

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

 
 
 

ภาพที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พื้นที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
 
 
 



ตารางท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

1. เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กร        
แห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

 2. เพ่ือให้สถาบันเป็นแหล่งบริการ
วิชาการเชิงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่   
ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร   
แห่งการเรียนรู้ 

1. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่       
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว  

   (UI Green Metric World University 
Ranking) 

 

 3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน   
มีจิตอาสาในการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อม 

1. พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

Source of Knowledge for a Lifetime 
ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  

ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา   
ด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลยัช้ันน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 

 อัตลักษณ์ลักษณ์ของบัณฑิต  :  กล้าคิด จติอาสา 
เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย  :  เป็นมหาวิทยาลยัที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที ่1 
ผลิตบัณฑติ  
ที่มีความรู้   
มีคุณธรรม     

 และจรยิธรรม    
จิตอาสา 

พันธกิจที ่2 

ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

พันธกิจที ่3 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

พันธกิจที ่4 
บริการวิชาการ   

เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น า

ชุมชน  ผู้น าศาสนา
และนักการเมือง

ท้องถิ่น 

พันธกิจที ่5 

พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลยัให ้  

สามารถเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู ้

พันธกิจที ่6       
น้อมน าส่งเสริมและ
สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

พันธกิจที ่7 
เสรมิสร้าง            

ความเข้มแข็งของ 
วิชาชีพครู 

ผลิตและพัฒนาคร ู
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

พันธกิจที ่8 
ศึกษาและแสวงหา

แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะกับการด ารง 

ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของปวงชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 

พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

พัน
ธก

ิจ 
ปร

ะเด
็นย

ทุธ
ศา

สต
ร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 
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ท้องถิ่น 
- เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความตอ้งการ

ของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
- สนับสนุนงานวิจัยที่น าศาสตร์ของ

พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอาย ุ

- จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่เป็น
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสาน 

- จัดกจิกรรมสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นวัตกรรม 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

น าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วย
นวัตกรรม 

- จัดการศึกษาดว้ยกระบวนการ        
การเรียน  การสอนที่หลากหลาย    
และทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

 

กล
ยุท

ธ ์

ท้องถิ่น 
- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน  

ชุมชน ท้องถิ่น ศิษย์เกา่ หนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนรว่ม ในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น 

นวัตกรรม 
- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ      

ในการสอนและการผลิตนวัตกรรม      
(ครูของครู) ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

- วจิัย พัฒนา และเผยแพร่ รูปแบบการ
ผลิตครูและบุคลลากรทางการศึกษา   
ด้วยนวัตกรรม 

พันธกิจ 
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์  

ให้ได้รับการรับรองจากคุรุสภาสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย
การผลิตครูของประเทศ 

- พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการผลิต
บัณฑิตครูที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรม      
ที่แสดงออกถึงมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

นวัตกรรม 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะ

ชีวิต ทักษะวิชาชีพและทกัษะวิชาการ    
ด้วยนวัตกรรม 

- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจดัการ
งานวิจัยให้มปีระสิทธภิาพดว้ยนวัตกรรม 

พันธกิจ 
- เพิ่มระดับความสามารถทางด้านภาษา 

อังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ได้รับผลการประเมินในระดับ
ดีมาก 

- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
- พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิสูงขึ้น 

- พัฒนาหลักสูตรนานาชาต ิ
 

 

 

 

ท้องถิ่น 
- ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในทอ้งถิ่น

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธภิาพ  
นวัตกรรม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 
- ส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสทิธิ ์       

การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้ของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาศนูย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศทีม่ี

ประสิทธภิาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนนกัศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึง

ระบบข้อมลูและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพืน้ที่
และอย่างมีประสทิธิภาพด้วยนวัตกรรม 

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

- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรม 

พันธกิจ 
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ การเงนิ 

การคลัง พสัดุและการบริหารงานบุคคลตามหลัก   
ธรรมาภิบาล 

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

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

บุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
- จัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัยให้เกิดรายได้  

ของมหาวทิยาลัย 
- ด าเนนิธรุกจิเพือ่หารายได้ให้กับมหาวทิยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
ผลิตและพัฒนาคร ู

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ 

ท้องถิ่น 

- มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
ลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

นวัตกรรม 
- พัฒนานวัตกรรม เพือ่พัฒนาฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สภาพแวดล้อม 

- นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน      
จิตอาสา อนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 

- อนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลยั 

- พัฒนาระบบการจัดการสภาพภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการเข้าสู่
การจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียว  

   (UI Green Metric World University 
Ranking) 

 
 



 

2.9 ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

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

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

 1.1 ปัจจัยภาย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model 
Analysis  ได้แก่ 
   1.1.1  S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร) 
   1.1.2  S2: Structure (โครงสร้างองค์กร) 
   1.1.3  S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)  
   1.1.4  S4: Staff (บุคลากร) 
   1.1.5  S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ) 
   1.1.6  S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร) 
   1.1.7  S7: Shared values (ค่านิยมร่วม) 
  1.2 ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามกรอบแนวคิด C-PESTLE 
Model Analysis ได้แก่ 
   1.2.1  C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
   1.2.2  P :Politics (นโยบาย/การเมือง) 
   1.2.3  E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) 
   1.2.4  S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) 
   1.2.5  T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) 
   1.2.6  L: Legal (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ) 
   1.2.7  E: Environment (สภาพแวดล้อมองค์กร) 
และน าข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดล าดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์ SWOT ของปีที่ผ่านมา มาเป็น
ประเด็นส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

2. น าแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดล าดับเพ่ือน าไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละประเด็น 
 
 



 

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



 

ส่วนที่  3 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ  2561 – 2565 
สู่การปฏิบัต ิ

 

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

 3.1.1.4 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม    
ของบุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย



 

กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3  
(พ.ศ. 2560 – 2574) แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  3.1.1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัด     
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

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

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร        
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบันประกอบด้วย   

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

1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  

2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตร    
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการส่งเสริมการวิจัย  การบริการวิชาการและสังคม       
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  



 

3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยค านึงถึง
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้สอดคล้องกับเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและ    
การรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน 
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

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

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

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี        
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/
หน่วยงานต่างๆ จะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก  คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  การท านุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์     
5 ยุทธศาสตร์ 20 เปูาประสงค์และ 46 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 



 

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

จากแผนกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยฯ น าไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 5 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2561 - 2565 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2561 - 2565 

แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์   1. พัฒนาท้องถิ่น 

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

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

  1.4.2 จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการ การเรียน การสอนและพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.1 1.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณา
หลักสูตรก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 200,000  ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการพัฒนา
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

จ านวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้า ร่วม
โครงการ 225 คน 

130,000 - ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุง 

120,000 - ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตาม
สภาพจริง 

จ านวนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ จ านวน
100 คน 

- 100,000 ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 อบรมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เร่ือง เทคนิคการให้ค าปรึกษาและ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทีด่ีต่อ
การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ท่ีปรึกษา
ของนักศึกษาใหม่ 
จ านวน 80 คน 

46,600 - ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ -นักศึกษา1,000คน 
- ร้อยละ 80 

- 500,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม และ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 
-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80 - 60,000 ส านักกิจการนักศึกษา -ส านักกจิการนักศึกษา 
-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 โครงการจัดท าช่องทางติดต่อสื่อสารกับ
ศิษย์เก่า 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 
2 ช่องทาง 

- 50,000 ส านักกิจการ
นักศึกษา 

-ส านักกจิการนักศึกษา 

-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.1 1.1.1 
 

โครงการจัดการเรียนการสอน  
คณะบริหารธุรกิจ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  450,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.1 1.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 35,000   คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.1 1.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 75,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

1.1 1.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 75,000  คณะครุศาสตร์  

1.1 1.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 15,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.1 1.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 10,000  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.1.1 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 10,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

1.1 1.1.1 โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  25,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.1 1.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  140,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.1 1.1.1  โครงการจัดต้ังศูนย์สหกิจศึกษา คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ   80 300,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.1 1.1.1 โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านการท่องเท่ียวและศูนย์เรียนรู้แหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน (บริษัททัวร์จ าลอง)  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ   80 150,000 
 

 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.1 1.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
เตรียมพร้อมสู่การท างาน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ   80 45,000 
 

 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.1 1.1.1 โครงการทดสอบฝีมือแรงงานด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการโรงแรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 10,000 - คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.1 1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน รวมถึง           
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจากการเตรียม

ความพร้อมทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ   80 100,000  คณะครุศาสตร์  

1.1 1.1.1/1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจากการเตรียม

ความพร้อมทักษะวิชาชีพ 

 30,000  คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

1.1 1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ต้านภัย      
ยาเสพติด คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  22,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.1 1.1.2 โครงการศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษาในการ
ประกันคุณภาพ คณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  20,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.1 1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา คณะนิติ
รัฐศาสตร์ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  30,500 คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.1 1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ด้านภาษา อังกฤษ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80       1 
หลักสูตร 

20,000 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ/ร่วมกับ
ศูนย์ภาษา) 

1.1 1.1.2 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 - - รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

1.1 1.1.2 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านอาหาร
ไทยและขนมไทย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  30,000 - คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.1 1.1.2 โครงการเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ 
ทางคอมพิวเตอร์ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  20,000 - คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.1 1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจากการเตรียม
ความพร้อมทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ   80 100,000  คณะครุศาสตร์  

1.1 1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสหวิชาการ /
หลักสูตรนานาชาติ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจากการเตรียม
ความพร้อมทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ   80  30,000 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การท่องเท่ียว 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  100,000 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.2 1.2.1 โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อชุมชน (ท้ัง
ทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  500,000 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

1.2 1.2.1 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young 
Research) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 50,000  คณะครุศาสตร์  

1.1 1.2.1 โครงการเปิดโลกทัศน์การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 40,000  บัณฑิตวิทยาลัย  

1.2 1.2.1 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80  5,844,100 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะ 

1.2 1.2.1 โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของชุมชนในพื้นท่ี
ต าบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

- ผลงานวิจัย 1  งานวิจัย  100,000 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

1.2 1.2.1/1.2.2 โครงการพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยศาสตร์พระราชา  

-จ านวนทุนวิจัย 1 ทุน 100,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์และ
นักศึกษา 

1.2 1.2.1/1.2.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสม
องค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์โดยชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

ร้อยละ 80  5,844,100 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะ 

1.2 1.2.2 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์โดยชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 30,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.2 1.2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์โดยชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

ร้อยละ 80  13,265,400 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะ 

1.2 1.2.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
หรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์โดยชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

ร้อยละ 80  13,265,400 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะ 

1.2 1.2.2 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การท าบัญชีครัวเรือน  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ทุน 100,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.2 1.2.2 โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามศาสตร์ของ
พระราชา 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์โดยชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

1 ทุน 50,000  คณะครุศาสตร์  

1.3 1.3.1 โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่
สังคม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ  80 50,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.3 1.3.1 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนการประกอบ 
อาหาร ประเภทฟิวชั่น (Fusion Food)   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80  100,000 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.3 1.3.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80  200,000 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.3 1.3.1 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย       

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ  80 50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์  

 

1.3 1.3.1 โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ  80 45,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.3 1.3.1 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  60 30,000 
 

 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

1.3 1.3.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมชุมชน 
ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา 
(กิจกรรมสมุนไพร) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 100,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ทุกคณะ 

1.3 1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 80,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดย
การบริการรับใช้สังคม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 80,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพ
แผนงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 80,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนสู่ความยั่งยืน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 120,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าทางสังคมของผู้สูงอายุ  
(พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ใฝุรู้) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 80,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการจัดท าวารสารวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 110,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปี 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 65,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.3 1.3.1 โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, 
Services, and Technology Transfer) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 35,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ Thailand 
Research Expo 2018 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 200,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 50,000  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

1.3 1.3.1 โครงการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ 
ปีท่ี 1 ปักษ์ ก.ค. – ธ.ค.60 และปีท่ี 2 ปักษ์ 
ม.ค.-มิ.ย.61 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 100,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.3 1.3.1 โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 80,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.3 1.3.1 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ ครั้งท่ี 1 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

4 คะแนน 100,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.4 1.4.1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนทุ่งกุลา
ร้องไห ้

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม  

240,000 - รองอธิการ 
ฝุายกิจการนกัศกึษา
และศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการ
นักศึกษา 
- ทุกคณะ/หน่วยงาน 

1.4 1.4.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ฮีต12 
คอง14 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 150,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวดฟังเทศน์
มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 50,000 -   



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.4 1.4.2 โครงการลอยกระทง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 100,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการวันมาฆบูชา   ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 20,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการพาน้องเรียนรู้ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 30,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 30,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการวันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 50,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
ศิลปะการแสดงและการขับร้อง 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 100,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 40,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ฮีต12 
คอง14 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 150,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์
มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 50,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการลอยกระทง ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 100,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการวันมาฆบูชา   ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 20,000 -   

1.4 1.4.2 โครงการสืบสานประเพณี วิถีชุมชนท้องถิ่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

 50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

1.4 1.4.2 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

3  กิจกรรม 60,000  คณะครุศาสตร์  



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

1.4 1.4.2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
“สืบสาน ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นร้อยเอ็ด”  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

5  กิจกรรม 100,000  คณะครุศาสตร์  

1.4 1.4.2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
“ครุศาสตร์ ร่วมใจ ท าบุญตักบาตรประจ า
สัปดาห”์ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรม 

20 กิจกรรม 200,000  คณะครุศาสตร์  

1.4 1.4.2 โครงการประกันคุณภาพระดับคณะฯ (ตัว
บ่งชี้ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  

ผลการประเมินคุณภาพด้านวัฒนธรรม 4  คะแนน 20,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

1.4 1.4.2 โครงการท าบุญตักบาตร คณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทางด้านวัฒนธรรมท่ีจัดขึ้น 

4  คะแนน  5,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

1.4 1.4.2 โครงการย้อมสีผ้าธรรมชาติกับผ้าพื้นบ้าน
ในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

2  กิจกรรม 150,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

1.4 1.4.2 โครงการพาน้องเยี่ยมชมสมบัติไทย  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 10  กิจกรรม 100,000  คณะบริหาร ธุรกจิ
และการบัญช ี

 

1.4 1.4.2 โครงการบูรณาการงานด้านท าน าบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

5  กิจกรรม 60,000  รองอธิการฝุาย
กิจการ นักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
และคณบดีทุกคณะ 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

1.4 1.4.2 โครงการเผยแพร่วารสารด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนผลงานท่ีน าไปเสริมสร้างมูลค่าทาง
วัฒนธรรม 

1 ฉบับ/ ปี
การศึกษา 

100,000  รองอธิการ 
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
และคณบดีทุกคณะ 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

2.1 2.1.2 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี
ท่ี 5 ก่อนสอบเข้ารับราชการ 

หลักสูตรที่ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ  70 100,000  คณะครุศาสตร์  

2.1 2.1.1 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 

13  หลักสูตร 130,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.1  โครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพ
อาจารย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 100,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.1 โครงการเปิดชั้นเรียนการใช้สื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรที่ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 80 
 

100,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
ในด้านการจัดแสดงนิทรรศการผลิตผล
คนสร้างสื่อ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน
การแสดงนิทรรศการผลิตผลคนสร้างสื่อ 

ร้อยละ 80 100,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กิจกรรม 
Active Learning ตามแนวสะเต็มศึกษาใน
ชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการเปรียบเทียบความรู้ของครูก่อน  
และหลังการใช้กิจกรรมในชั้นเรียน 

หลักสูตรที่ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 80 50,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.2 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 300 โรงเรียน/
หน่วยงาน/ชุมชน 

50,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.1 โครงการครูต้นแบบ หลักสูตรที่ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน 

13  หลักสูตร 150,000  คณะครุศาสตร์  

2.2 2.2.3 โครงการผลิตพัฒนาและเผยแพร่รูปแบบ
การสอนส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

หลักสูตรที่ได้รับตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีเป็นระบบและเป็น

3 หลักสูตร 100,000  คณะครุศาสตร์  



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นฐาน 

ปัจจุบัน 

2.3 2.3.1 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (Young 
Research)  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3  โรงเรียน/
หน่วยงาน/ชุมชน 

30,000  คณะครุศาสตร์  

2.3 2.3.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยมี คณะครุศาสตร์ เป็นพี่เล้ียง
ทางวิชาการ โรงเรียน เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ) 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3  ระดับ 120,000  คณะครุศาสตร์  

2.3 2.3.1 โครงการพัฒนาแนวทางการเขียน
บทความเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลท่ีได้รับการ
ยอมรับ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่     

10 บทความ 150,000  คณะครุศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ 3.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานชาติและสากล 
 กลยุทธ์  3.1.1 เพ่ิมระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

3.1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
3.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการด้วยนวัตกรรม 
3.1.4 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

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



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.1 3.1.1 - โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบวัดระดับ 
TOEIC ส าหรับศิษย์เก่า 

ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

20,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

30,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการครูอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาของบุคลากร นักศึกษา 

ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

30,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

100,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการบัสสภาเยาวชนอาเซียนรุ่นท่ี 4 ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

50,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะ       
ครุศาสตร์ มรภ. ร้อยเอ็ด กับ USEA 
ประเทศกัมพูชา 

ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

200,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการบริการวิชาการทางภาษา     
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับ
โรงเรียน 

ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

30,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

40,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการปรับระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

ระดับความสามารถโดยเฉลีย่ของผู้เรียนที่ผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

40,000  คณะครุศาสตร์  



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.1 3.1.1 โครงการหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะ  
ทางภาษาโดยคณะครุศาสตร์ 

ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

50,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

50,000  คณะครุศาสตร์  

3.1 3.1.1 โครงการทดสอบความสามารถ        
ด้านภาษาอังกฤษ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

100,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.1 3.1.1 โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

50,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.1 3.1.1 โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา    

ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.1 3.1.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาและ
บุคลิกภาพของนักศึกษา ให้ได้
มาตรฐานสากล  

ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

100,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

3.1 3.1.1 โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

A1  เกณฑ์
มาตรฐาน 

40,000  บัณฑิตวิทยาลัย  

3.1 3.1.1 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของผู้เรียนท่ีผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ CEFR 

ร้อยละ  80 - 100,000 รองอธิการบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ฝุายพัฒนานักศึก 
องค์การนักศึกษา 

3.1 3.1.1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค์ 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 800,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.1 โครงการ 1 วัด 1 สาขา  
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 70,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.2 3.2.1 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะช่วยเหลือสังคมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  80 50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.2 3.2.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะช่วยเหลือสังคมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  80  50,000 ทุกคณะ  

3.2 3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
และนักศึกษา  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 130,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.1 โครงการจัดการความรู้และพัฒนา
อาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละ  60 9,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

3.2 3.2.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
หรือบทความวิชาการ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  60 400,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.2 3.2.2 โครงการ Share and Show  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  60 100,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.2 3.2.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
หรือบทความวิชาการ  

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.2 3.2.2 โครงการสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม  ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 100,000  คณะพยาบาลศาสตร์  

3.2 3.2.2 จัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  
(Young Research) 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 100,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.2 การบริการสังคมโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 200,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.2 โครงการค่ายการเขยีนบทความวิจยับทความ 
วิชาการ การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ เพื่อเข้า 
สู่การตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาต ิ

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 150,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.2 โครงการวารสารทางด้านการศึกษา ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  40 100,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการประชุมวิชาการ 
ทางด้านการศึกษา 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  40 200,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการส่งเสริมการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 50,000  คณะครุศาสตร์  



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.2 3.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสายสนบัสนุน 
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 50,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์    
ในฐานข้อมูลนานาชาติท่ีได้รับการยอมรับ
ในระดับสากล 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  40 100,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการแนวทางการก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 100,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการ การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้นโดยใช้
กระบวนการ PLC 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  40 200,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการสนับสนุนอาจารย์ให้เรียน
ปริญญาเอก  

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  40 1 ทุนต่อปี  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.2 3.2.3 โครงการ การพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิสูงขึ้นโดยใช้
กระบวนการ PLC 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  40 200,000  คณะครุศาสตร์  

3.2 3.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    
แนวทางการขอผลงานเชิงวิชาการของ
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ได้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคู่มือ
ปฏิบัติงานและงานวิจัยเพื่อ  ขอก าหนด 
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

ร้อยละ  10 400,000  ฝุายการเจ้าหน้าท่ี
และนิติการ 

อาจารย์/บุคลากร 

3.2 3.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคู่มือ
ปฏิบัติงานและงานวิจัย เพื่อขอก าหนด   
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ  10  55,000 บัณฑิตวิทยาลัย ทุกหลักสูตรและทุก
คณะ 

3.2 3.2.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
บุคลากรด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน
และการประยุคใช้ภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มีสมรรถนะเป็นท่ีพอใจของสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  70 140,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

การบ าบัดเสริม และการบ าบัดทางเลือก 
เพื่อสุขภาพ  

3.2 3.2.3 โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 50,000  บัณฑิตวิทยาลัย ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.2 3.2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 218,470 - รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาฯและ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 
-ฝุายเลขานุการ 
- ทุกคณะ 

3.2 3.2.3 โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของอาจารย ์

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  60 130,000  คณะครุศาสตร์  

3.3 3.3.1 โครงการราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 - 120,000 รองอธิการบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ฝุายพัฒนานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา 

3.3 3.3.1 โครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวทาง
พระราชด าริ  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 50,000 
 

 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.3 3.3.1 โครงการนักปราชญ์ของพระราชา  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 100,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.3 3.3.1 โครงการอบรมความรู้ตามวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบอาชีพเฉพาะทาง  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 200,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

3.3 3.3.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ร้อยละ  80 200,000  คณะบริหาร ธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.3 3.3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 10,000  บัณฑิตวิทยาลัย  

3.3 3.3.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา  ด้าน
การกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 250,000 - รองอธิการบด ี
ฝุายกิจการนักศกึษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.3 3.3.1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั กลุ่มภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 1,018,260 - รองอธิการบด ี
ฝุายกิจการนักศกึษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 3.3.1 โครงการเสริมศักยภาพนกัศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศทางกีฬา กีฬามหาวิทยาลยั 
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 620,000 - รองอธิการบด ี
ฝุายกิจการนักศกึษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 3.3.1 โครงการกีฬาภายในนักศึกษาภาคปกติ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - นักศึกษาจ านวน
1,000คน 

- ร้อยละ 80 

- 131,550 รองอธิการบด ี
ฝุายกิจการนักศกึษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 3.3.1 โครงการกีฬาภายในนักศึกษาภาค 
กศ.ปช. 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - นักศึกษาจ านวน
1,000คน 

- ร้อยละ 80 

- 79,050 รองอธิการบด ี
ฝุายกิจการนักศกึษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 3.3.1 โครงการแข่งขันฟุตบอลลีกภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งท่ี 4 
RERU MINI LEAGUE 2017 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 - 20,000 รองอธิการบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 3.3.1 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  กีฬาน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด 
Freshy Day 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 - 250,000 รองอธิการบด ี
ฝุายกิจการนักศกึษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 3.3.1 โครงการอบรมเพื่อนท่ีปรึกษา รุ่นท่ี 2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 - 27,000 รองอธิการบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 
ฝุายพัฒนานักศึกษา 

3.3 3.3.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี     
บทเพลงพระราชนิพนธ์ 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

 100,000 - รองอธิการบดี 
ฝุายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

3.3 3.3.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - นักศึกษาจ านวน
1,000คน 

- 500,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ

-ส านักกจิการนักศึกษา 

-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

- ร้อยละ 80 ศิลปวัฒนธรรม และ
คณบดีทุกคณะ 

- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการพิธีไหว้ครู ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- นักศึกษาจ านวน 
1,000 คน 

- ร้อยละ 80 

- 100,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 

-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- นักศึกษาจ านวน 
1,000 คน 

- ร้อยละ 80 

- 80,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 

-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- บุคลากรและ
นักศึกษา จ านวน 

1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

- 80,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 

-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- บุคลากรและ
นักศึกษา จ านวน 

1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

- 80,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 

-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- นักศึกษา จ านวน 
1,000 คน 

- ร้อยละ 80 

- 60,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- บุคลากรและ
นักศึกษา1,000คน 

- ร้อยละ 80 

30,000 - รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายศิลปวัฒนธรรม 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการวันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- บุคลากรและ
นักศึกษา1,000คน 

50,000 - รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายศิลปวัฒนธรรม 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

- ร้อยละ 80 ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการอบรมเยาวชนอาสาสืบสาน
พระราชด าริ 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

- บุคลากรและ
นักศึกษา1,000คน 

- ร้อยละ 80 

- 130,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายพัฒนานักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 ค่ายเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 - 200,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายพัฒนานักศึกษา 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการราชภัฏขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อน
ร่วมถนน   

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 - 10,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายส่งเสริมสุขภาวะ 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการศูนย์เพื่อนใจคุณแม่วัยใส   
 
 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 - 10,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
-ฝุายส่งเสริมสุขภาวะ 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ต้าน   
ยาเสพติด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 - 30,000 รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

-ส านักกจิการนักศึกษา 
-ฝุายส่งเสริมสุขภาวะ 
- ทุกคณะ 

3.3 3.3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค
การสอนการขับร้องประสานเสียง” 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ  80 20,000  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา     

3.3 3.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 150,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.3 3.3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายของ
นักศึกษาท้ังระดับคะแนนเฉลี่ยชาติและ
นานาชาติ  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.3 3.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานระดับ
คะแนนเฉลี่ยชาติและนานาชาติ  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 

ร้อยละ 80 50,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.3 3.3.1 โครงการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติท่ีดี ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  60 45,000  สถาบันจัดการความรู้  

3.3 3.3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
แก่นักศึกษา  

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  70 150,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.3 3.3.1 โครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต
แก่นักศึกษา  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  70 100,000  คณะ บริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.3 3.3.1 โครงการทดสอบสมรรถนะฝีมือแรงงาน  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  70 100,000  คณะบริหาร ธุรกิจ
และการบัญชี 

 

3.4 3.4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
แนวปฏิบัติท่ีดี การประกันคุณภาพ 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 100,000  ฝุายประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.4 3.4.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 520,000  ฝุายประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.4 3.4.1 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และระดับคณะ  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 50,000  ฝุายประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.4 3.4.1 โครงการจัดการความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา  

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 50,000  ฝุายประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.4 3.4.1 โครงการจัดการบริหารความเสี่ยง ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 50,000  ฝุายประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.4 3.4.1 โครงการอบรมระบบ CHE QA Online ร้อยละของหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  80 50,000  ฝุายประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตร/ทุกคณะ 

3.4 3.4.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า
ต าราเอกสาร และสื่อประกอบการสอน
แก่บุคลากร 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 150,000  คณะครุศาสตร์  



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

3.4 3.4.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า
ต าราเอกสารและสื่อประกอบการสอน 
แก่บุคลากร 

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 150,000  คณะครุศาสตร์  

3.4 3.4.2/3.4.3 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูล Electronic 
ด้านการพยาบาล 

ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ  80 150,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

3.4 3.4.2/3.4.3 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ร้อยละ  80 700,000  ทุกคณะ ทุกคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4. พัฒนาบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 4.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 กลยุทธ์ 4.1.1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 

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

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

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

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



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4.1 4.1.1/4.1.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมินผล 

ระดับ  1 200,000  คณะครุศาสตร์  

4.1 4.1.1/4.1.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมินผล 

ระดับ  1 1,000,000  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

4.1 4.1.2/4.1.5 โครงการส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา
และบุคลากรให้เข้าถึงระบบข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ีและ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมินผล 

ระดับ  1 1,000,000  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

4.1 4.1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตร  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ดี 50,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

4.1 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ 
มีคุณภาพถึงระดับคณะและหน่วยงาน 

ระดับ ดี 200,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

4.1 4.1.3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ 
มีคุณภาพถึงระดับคณะและหน่วยงาน 

ระดับ ดี 3,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

4.1 4.1.3 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ คณะ
นิติรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษา 
ท่ีเป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ระดับ  5 35,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

4.1 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์
ของคณะศิลปศาสตร์ฯ  

จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษา 
ท่ีเป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 

ระดับ  5   คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4.1 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ของ 
คณะศิลปศาสตร์ฯ  

ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมินผล 

ระดับ  1 50,000  คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

4.1 4.1.3 โครงการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมินผล 

ระดับ  1  142,600 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ประจ าคณะ 

4.1 4.1.3 โครงการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อ
อ้างอิงและส่งเสริมให้นักวิจัย คณาจารย์
และนักศึกษาได้อ้างอิงจากฐานข้อมูล 

เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ท่ีทันสมัยตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ  ดี 10,000  บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ประจ าคณะ 

4.1 4.1.3 โครงพัฒนาทักษะด้านสถิติ/
ภาษาอังกฤษ/การเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา 

เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ท่ีทันสมัยตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ  ดี 30,000  บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ประจ าคณะ 

4.1 4.1.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (E-thesis) 

เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ท่ีทันสมัยตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ  ดี  150,000 
 

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ประจ าคณะ 

4.2 4.2.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรโดย 
การมีส่วนร่วมของประชารัฐ  

จ านวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

10 หน่วยงาน/
องค์กร 

30,000  คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

 

4.2 4.2.1 โครงการเครือข่ายทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

5  หน่วยงาน/
องค์กร 

 40,000 บัณฑิตวิทยาลัย  

4.2 4.2.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายโรงเรียนในด้านการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการ/ด้านการวิจัย/ด้านการ
รับนักศึกษา กรณีรับพิเศษ  
 

จ านวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

10  
หน่วยงาน/

องค์กร 

300,000  คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4.2 4.2.1 โครงการร่วมมือกับเครือข่ายท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการพัฒนาด้านการเรียน
การสอน 

จ านวนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

10  
หน่วยงาน/

องค์กร 

100,000  คณะครุศาสตร์  

4.3 4.3.1 โครงการจัดท าแผนคณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จ านวนระบบงาน/ฐานข้อมูลรวมท่ีร่วมกัน
พัฒนาให้ส าเร็จตามแผนงาน 

5  ระบบ 5,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

4.3 4.3.1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับ  ดี 100,000  กองกลาง ทุกคณะและทุก
หน่วยงาน 

4.3 4.3.1 โครงการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาสร้างภาวะผู้น าเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ คณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับ  ดี  5,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

4.3 4.3.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี คณะนิติรัฐศาสตร์ 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับ  ดี 100,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

4.3 4.3.1 โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับ  ดี 120,000 5,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

4.3 4.3.1/4.3.2/4.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวน 
การจัดซ้ือจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ 
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยฯ 

ระดับ  ดี 50,000  ฝุายพัสดุ  กองนโยบาย 
และแผน 



 

เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

4.3 4.3.2 โครงการตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ  ดี 20,000  ฝุายตรวจสอบ
ภายใน 

 

4.3 4.3.3 โครงการอบรมบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ  ดี 35,000  ฝุายประกันคุณภาพ กอกลาง 

4.4 4.4.1 โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ  ดี 50,000    

4.4 4.4.2 โครงการพัฒนาสภาพคณาจารย์ และ
พัฒนาสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย 

ระดับ  ดี 60,000  สโมสรบุคลากร  

4.4 4.4.3 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพในการ
ปฏิบัติงานของสายสนับสุนน ภายใต้
ไทยแลนด์ 4.0 

ร้อยละความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร ร้อยละ  80 200,000  ฝุายการเจ้าหน้าท่ี
และนิติการ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

4.4 4.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการท า
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละความพึงพอใจความผาสุกของบุคลากร ร้อยละ  80 50,000  คณะครุศาสตร์  

4.5 4.5.1 โครงการอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อการ
ดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย(กลุ่มเปูาหมาย
บุคลากรด้านสุขภาพ 120 คน) 

รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

100,000  คณะพยาบาลศาสตร์  

4.5 4.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 

100,000  กิจการพิเศษ  

 
 
 
 
 



 

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

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

  กลยุทธ์  5.3.1 พัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

5.1 5.1.1 โครงการ Green office  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 100,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

 

5.1 5.1.1 โครงการ Green Faculty ผลส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 

ร้อยละ  80 100,000  คณะพยาบาลศาสตร์  

5.1 5.1.2 โครงการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
และบุคลากร ท่ีมีต่อสภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 25,000  คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

5.1 5.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผลส าเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 

ร้อยละ  80  40,000 คณะนิติรัฐศาสตร์  

5.2 5.2.1 โครงการรู้เที่ยว รู้หลักพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80 50,000  คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 

สาขาวิชาการจัดการ 
การท่องเท่ียว 

5.2 5.2.2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
ราชภัฏสีเขียว 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ  80  40,000 ส านักกิจการ
นักศึกษา 

องค์การนักศึกษา 
นักศึกษา สาขา 
พลศึกษา 

5.3 5.3.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น านักศึกษา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการบูรณาการการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ  80  300,000 ส านักกิจการ
นักศึกษา 

ฝุายพัฒนานักศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
9(3) และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐาน              
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผยและแสดง
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากร
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ ตามมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น      
โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบบสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ีอให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วน
ราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

4.1 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการก ากับ ติดตาม องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพสถาบัน ข้อ 5. การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้  

4.1.1 ผู้บริหารมีรการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

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

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



 

4.1.2 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1.2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ      
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.1.2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจ 
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับการก ากับและตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดั บ            
ในที่ยอมรับได ้

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

4.1.3 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

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

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

4.1.4 ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

4.1.4.1 ผู้บริหารความยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของ
สถาบัน ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้อกับทิศทาง   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.1.4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุาย        
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 

4.1.4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

4.1.4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 



 

4.2 กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ    
ที่เป็นส่วนราชการ ในระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง 
 ส าหรับกรองการก ากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความส าเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ กา รประเมินเชิงปริมาณและ          
การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


