
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

  ความเป็นมาของการจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปีงบประมาณ 2557 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด  สรุปนโยบายของรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 -2558 ความเชื่อมโยงการ
ถ่ายทอดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ และค่าเปูาหมายจากแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผน พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดและกระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 – 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี
ภาพแสดงขั้นตอนดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2555-2558 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนการศึกษาชาติ (ฉบับปรับปรุง 2552 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(2551 – 2565) 

 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 11 (2555 – 2559) 

 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 
(2555 – 2559) 

 

แผนกระทรวงศึกษาธิการ 2555 - 2558 
 

ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อม 
สู่อาเซียน 2558 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์ 4 ปีงบประมาณ 2557 - 2560 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 



 

1.1  ความเป็นมาของแผนกลยุทธ์ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 76  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา14  บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้อง
จัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีโดยจัดท าเป็น
แผน 4 ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติ  และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี  ซึ่ งแต่ละส่วนราชการจะต้องน าไปเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา14  
บัญญัติ มาตรา 9 และมาตรา 16 ในการก าหนดเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปี  
ทั้งนี้องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ 4 ปี ที่มีองค์ประกอบ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
อย่างน้อยจะประกอบด้วย 
 1. นโยบายในการปฏิบัติราชการ 
 2. ก าหนดเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
 3. ขั้นตอน  ระยะเวลา  งบประมาณท่ีต้องใช้ในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
 4. ประมาณการรายได้  รายจ่าย  และทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ 
 นอกจากนี้แผนกลยุทธ์ยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่าง
ยั่งยืนโดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ในภาพรวมเป็นส าคัญ 

(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาจังหวัดเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

(3) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (6) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตาม
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด าเนินการอย่างเป็นอิสระเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 



 

1.2 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 นโยบายของคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย 

  8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
              8 . 1  ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห า ร ร าชการแผ่ นดิ น  (ข้ อย่ อย  8 . 1 . 1 -8 . 1 . 2 ) 
    8.1.1 พัฒนาระบบราชการอยางตอเนื่อง เนนการบริหารเชิงกลยุทธในระดับชาติอยางมีวิสัย
ทัศนและมุงผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการวางแผนและตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท า
ใหบทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เหมาะสมกับสถาน
การณ ทั้งการดูแลพ้ืนที่ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหนาที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระ
งานพิเศษ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชน      
เปนศูนยกลาง  
   8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย างตอเนื่อง 
ยกระดับสมรรถนะของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ พัฒนาและสงเสริมรูปแบบโครงสราง และระบบการ
บริหารงานใหมที่มีความยืดหยุน คลองตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนใหเปนเชิงรุกมากขึ้น ทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนยบริการครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่หลากหลายขึ้น และการใหบริการถึงตัว 
บุคคลผานระบบศูนยบริการรวมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ มุงเนนการจัดการความรูและ
พัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการสรางนวัตกรรมในการท างานอยาง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายของคณะรัฐมนตรีมาตรา 79 
  รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ
มาช้านานและศาสนาอื่นทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนโยบาย
คณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.4 นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อย่อย 4.4.1 - 4.4.2) 

   4.4.1 เรงด าเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทน าในการรวมเทิดทูนสถาบัน
หลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเปนประเทศที่อยูสบาย โดยนอมน าพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแกรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินดวยการ
ท างานตั้งใจใหประเทศเปนที่อยูที่สบายในโลกที่มีความวุนวาย และนอมน าพระราชด ารัสในพิธีเปดพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาหลอหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจ
เปนหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทใหกับคนในชาติ  
   4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และท านุบ ารุงศาสนา สงเสริม การปรับปรุงองคกรและกลไกท่ี
รับผิดชอบดานศาสนาเพ่ือใหการบริหารจัดการ สงเสริม ท านุบ ารุงศาสนา มีความเปนเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมความเขาใจอันดีและสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนาเพ่ือน า
หลักธรรมของศาสนามาใชในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมใน
การด ารงชีวิตมากขึ้น  
 
 



 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายของคณะรัฐมนตรีมาตรา 80 
  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ 

  (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนรวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะ
ที่ยั่งยืนของประชาชนรวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข
โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 

  (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน
องค์การทางศาสนาและเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆและเผยแพร่ข้อมูล    
ผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
   (6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
  4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
      4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน (ข้อย่อย 4.3.5) 
   4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุ
นิติภาวะ วัยชรา และผูพิการ สนับสนุนโครงการสงเสริมเชาวปญญาของเด็ก และใหความชวยเหลือ แนะน า   
ฝกอบรม ผูปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแล
สุขภาพของสตรีและเด็กอยางบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพรใหความรูและดูแลปองกันการตั้งครรภ  
ในวัยรุนและการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค และลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย   
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุและผูพิการ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใหไดเขาถึงการ
บริการอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเปนธรรม รวมทั้งใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชา
สัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพรความรู ดานสุขภาพผานสื่อแขนงตาง ๆ อยางเปนระบบ 
 
   
 
 



 

   4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม (ข้อย่อย 4.5.1-4.5.6) 
   4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทย มีความม่ันคงอบอุน โดยเพิ่ม
สัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเปนเครือขายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรูทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกพอแมและผูปกครองรูจักใชประโยชนอยางรูเทาทันเพ่ือลดชองวางระหวางสมาชิก
ในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของคณะสงฆและผูน าทางศาสนาใหสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  
ของประชาชนในแตละชุมชนเพ่ือเชื่อมประสานระหวางบาน ศาสนา โรงเรียน เพื่อสรางครอบครัวใหอบอุน  
มั่นคง  
    นอกจากนี้ จะสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม ของประชาชนในชุมชนทองถิ่น โดยประสาน
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางครอบครัว และสงเสริมให
ครอบครัวมสีวนรวมในกิจกรรม ที่เปนประโยชนตอสังคม ตลอดจนสนับสนุนการท างานแบบบูรณาการของ   
สวนราชการและกองทุนตาง ๆ รวมกับอาสาสมัครภาคประชาชน รวมถึงชักจูงใหภาคธุรกิจเอกชนเขามา  
มีสวนรวมกับภาครัฐเพื่อรวมพลังทุกภาคสวนในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต คนไทยโดยการใชพ้ืน
ที่เปนฐาน  
   4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรแีหง ความเปนมนุษย ดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปราบปรามขบวนการคามนุษยใหหมดสิ้นไป ปรับปรุง
กฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดเพ่ือควบคุมแหลงอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจนปองกัน 
ปราบปราม และลงโทษอยางจริงจังตอผูกระท าความผิด สงเสริมการคุมครองผูบริโภคไมใหถูกหลอกลวง  
เอารัดเอาเปรียบ รวมถึงใหโอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง หรือ มีที่อยูอาศัย
พรอมกับการสรางอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย  
   4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโต เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ดวยการพัฒนา
เด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา เด็กแรกเกิด เด็กกอนวัยเรียน และเยาวชนทุกชวงวัยใหมีความรูคูจริยธรรม ให
ความส าคัญในการเลี้ยงลูกดวยนมแมในชวง ๖ เดือนแรก สนับสนุนใหมีศูนยเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ  
ขจัดการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนรวมกลุมกันท า
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมควบคูกับการเรียนรูจากกิจกรรม รวมถึงสงเสริมกระบวนการเรียนรูในลักษณะ      
ตาง ๆ เพื่อสรางความฉลาดทางปญญาและความฉลาด ทางอารมณใหกับเด็กและเยาวชนของชาติ 
   4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเสมอภาค ดวยการ
ปกปองสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุมครองสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว และดึงศักยภาพของสตรี
ใหมีสวนรวมพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและ
สาธารณสุข แกสตรีทั้งในเมืองและชนบทเพ่ือใหมีความรูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได มีหลักประกัน 
ในการด ารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ท างานภาครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน การเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของศูนยพ่ึงไดเพ่ือชวยเหลือเด็กและผูหญิงที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปนหลัก ในการสรางครอบครัวที่อบอุนมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
พัฒนาบทบาทสตรีไทย ใหเทาทันโลกยุคใหม  
   4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆ ส าหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ สรางความพรอมในการเปนสังคมผู
สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพใหแกผูดอย
โอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพ และสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต หลักคิดที่วา ผูสูง
อายุเปนบุคคลที่มีประสบการณสูง สมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง  
   4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ใหเหลือนอยที่สุด สงเสริมการเรียนรู



 

การเดินทางและการใชการขนสงอยางปลอดภัย โดยนอมน าหลักการแกไขปญหาจราจรตามแนวพระราชด าริ
ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง และถือเปน “วาระแหงชาติ” ที่ตองด าเนินการอยางเขมขนในทกุพ้ืนที่ของประเทศ  
 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม (ข้อ 6.3 - 6.4) 
     6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุงสูการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
บริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจ าเปนตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขา  
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
     6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง โดยการจัดเครือขายความรวมมือเพ่ือการวิจัย
ระหวางหนวยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคสวนตาง ๆ ในประเทศ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความ
ซ้ึาซอนและทวีศักยภาพ จัดท าแผนวิจัยแมบทเพ่ือมุงเปาหมายของการวิจัยใหชัดเจน เนนใหเกิดการวิจัยที่ครบ
วงจรตั้งแตการวิจัยพื้นฐานไปถึงการสรางผลิตภัณฑโดยมุงใหเกิดหวงโซคุณคาในระดับสูงสุด สงเสริมการลงทุน 
ดานการวิจัยโดยมุงเขาสูระดับรอยละ ๒ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายของคณะรัฐมนตรีมาตรา 83 
  รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายของคณะรัฐมนตรีมาตรา 84 
  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจดังต่อไปนี้ 
   (1) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาดและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับเอกชนเว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค 
   (2) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการประกอบ
กิจการ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ 
  3. นโยบายเศรษฐกิจ 
   3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค (ข้อย่อย 3.1.6-3.1.7) 
    3.1.6 ปรับปรุงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ โดยมงุเนนประสิทธิภาพการใหบริการ การ
บริหารทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด และเรงฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบการ
ก ากับดูแลการลงทุนและการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเปนบริษัทมหาชน เพื่อ
ใหรัฐวิสาหกิจเปนกลไกที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาและการลงทุนของประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพและทันตอความเปลี่ยนแปลง 
 
 
 



 

    3.1.7 บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพยของภาครัฐ ตลอดจนทุนในทองถิ่นที่รวมถึง ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่สามารถใช ในการบริหารสินทรัพยของชาติใหเปนประโยชน เชน กองทุนมั่ง
คั่งแหงชาติ กองทุนน ้ามันเชื้อเพลิงส ารองแหงชาติ และกองทุนความมั่นคงทางอาหาร เปนตน 
 
   3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ (ข้อย่อย 3.3.4) 
    3.3.4 การตลาด การคา และการลงทุน 
  8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน (ข้อย่อย 8.1.9) 
    8.1.9 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการ
ตรวจสอบกิจการที่โปรงใส และสนับสนุนใหภาคเอกชนยึดมั่น ในความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ และผู
มีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและเสริมสรางความเขมแข็งให
สังคม โดยการคุมครองผูบริโภค เพ่ือสรางความเปนธรรม ตลอดจนปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง 
และทางออม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายของคณะรัฐมนตรีมาตรา 86 
  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงานดังต่อไปนี้ 

  (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆโดยจัดให้มี
กฎหมายเฉพาะเพ่ือการนี้จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้มีสถาบันการศึกษาและพัฒนา
จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสมรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่และสนับสนุนให้ประชาชน
ใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 

  (2) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่รักษาและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยรวมทั้งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

  (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนซึ่งได้จาก
ธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 
  3. นโยบายเศรษฐกิจ 
      3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อย่อย 3.6.1 - 3.6.5) 
   3.6.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรงรัดพัฒนาโครงขายสื่อสาร
ความเร็วสูงใหครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ดวยราคาที่เหมาะสม และการแขงขันที่เปนธรรม เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูสังคมแหงความรู ภูมิปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ชวยลดความ
เหลื่อมล้ึาระหวางสังคมเมืองและชนบท สนับสนุนการเขาถึงขอมูลและขาวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เสริมสรางศกยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สงเสริมการลดการใชพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันของประเทศในระยะยาว 
   3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะที่มีการใชงานตาม
ความเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย ผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ใชกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
เพ่ือประโยชนสาธารณะ จัดใหมีบริการเครือขายอินเทอรเน็ตตามมาตรฐานการใหบริการในพื้นที่สาธารณะ 



 

สถานที่ราชการ และสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไมคิดคาใชจาย หรือก าหนดเปนเงื่อนไขใหผูประกอบการจัดให
บริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง  
   3.6.3  สงเสริมการใชคลื่นความถ่ีอันเปนทรัพยากรของชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
ค านึงถึงผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งด ารงรักษาไวซึ่งสิทธิอันพึงไดของประเทศในการใช
เทคโนโลยีดานการสื่อสารโทรคมนาคมเหนือพ้ืนผิวโลก 
   3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน รวมทั้ง
การพัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการใชเทคโนโลยีจากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ทั้งนี้ ตองค านึงถึงการ 
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอประชาชนและประเทศชาติ โดยผลักดันใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติด าเนินการรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  
   3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกสนับสนุนแหลงทุน ส าหรับผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค 
 
 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม (ข้อ 6.1 - 6.5) 
       6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมที่อยูบนพ้ืนฐานขององคความรู้ 
      6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร ใหเพียงพอตอความตองการ 
           ของประเทศ 
       6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
       6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 
       6.5 สงเสริมการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

 
1.3 สรุปนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 
 นโยบายรัฐบาลในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน 
ที่จะด าเนินการในปีแรกและนโยบายที่จะด าเนินการใน 4 ปี  ดังนี้ 
  1.นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
  2.นโยบายความม่ันคงของรัฐ  
  3. นโยบายเศรษฐกิจ 

 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 5. นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัย และนวัตกรรม 
 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 จากค าแถลงนโยบายดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะมี
ภารกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก ข้อ 4 นโยบายสังคม 
และคุณภาพชีวิตและข้อ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรมดังนี้ 
 
 



 

นโยบายข้อ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
ข้อที ่1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา 

พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรวมทั้ง
จัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 
นโยบายข้อ 4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

ข้อที่ 4.1 นโยบายการศึกษา 
  4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอันประกอบด้วย

การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากลจัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้
มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการอ่านพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติขจัดความไม่รู้
หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทยจัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียนให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษา
คุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลกพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่ง
การสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาคและด าเนินการ
ให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการ
กระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม 

 4.1.2 สร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยโดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้
บกพร่องทางกายและการเรียนรู้รวมทั้งชนกลุ่มน้อยโดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรก
เกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็กสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่าง
มีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นกลุ่มแม่บ้านจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาส
ให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูงโดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต” โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาโดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมด าเนิน “โครงการ1อ าเภอ1ทุน” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้
ไปเรียนต่อต่างประเทศจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

 4.1.3 ปฏิรูปครูยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครูปรับปรุงระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนครูพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีด
ความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลักจัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูอย่างต่อเนื่องแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครูขจัดปัญหาการขาดแคลน
ครูในสาระวิชาหลักเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษา 



 

 4.1.4 จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสมและสนับสนุนการสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับ
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถเรียนรู้หา
ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ
รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 

 4.1.5 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช้
เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาจัดให้มีระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพัฒนาระบบ  “ไซเบอร์โฮม”ที่
สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือการศึกษาขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวางปรับปรุงห้องเรียนน าร่อง
ให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” 
สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 

 4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือสร้างทุน
ทางปัญญาและนวัตกรรมผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การสร้างรากฐาน
ใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับสาขาวิชาที่จ าเป็นพัฒนา
โครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กร
บริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 

 4.1.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการเร่งรัดการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพและการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุก
อุตสาหกรรม 

 
 
ข้อที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 4.3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพโดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมี 

บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับจัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและเร่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เ พ่ิมขึ้นตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันเพ่ิมขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่างๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศท่ีกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค
และมีระบบการส่งต่อผู้ปุวยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุนให้โรงพยาบาลในระดับ
ต่างๆมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ที่ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ 

 4.3.2 ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอโดยก าหนดแผนงานแก้ไขปัญหาขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจ านวนประชากรในพ้ืนที่และสนับสนุนให้มีการเร่งผลิตแพทย์



 

และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาเดิมในชนบทพร้อมกับการสร้างขวัญก าลังใจ
ในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพและการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมายเพ่ือลดอัตราปุวยตายและผลกระทบจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและโรคมะเร็งอย่างมี 
บูรณาการและครบวงจรตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจัดให้มีการสื่อสาร
สาธารณะของรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ความรู้ปูองกันโรคเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการให้บริการเชิงรุกตลอดจนคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชนขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถเป็นก าลัง
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนพัฒนาแกนน าสุขภาพครอบครัวและการสาธารณสุขมูลฐานที่ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์วัยเด็กวัยเจริญพันธุ์วัยบรรลุนิติ
ภาวะวัยชราและผู้พิการสนับสนุนโครงการส่งเสริมเชาว์ปัญญาของเด็กและให้ความช่วยเหลือแนะน าฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของ
สตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศรวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และดูแลปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี
มีคุณภาพและเป็นธรรมรวมทั้งให้มีระบบการฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชนจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่างๆอย่างเป็นระบบ 

 4.3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพและพลานามัยที่ดีสร้างนิสัยความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
หมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

 4.3.7 ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชียโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างความก้าวหน้า
ในทางวิชาการและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทยสนับสนุนเอกชนให้จัดบริการ
ศูนย์พักฟ้ืนผู้ปุวยที่มีมาตรฐานรวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน 

ข้อที่ 4.4 นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.4.1 เร่งด าเนินการให้ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบัน

หลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบายโดยน้อมน าพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการ
ท างานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ่นวายและน้อมน าพระราชด ารัสในพิ ธีเปิด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ”มาหล่อหลอมและยึด
เหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ 

 4.4.2 อุปถัมภ์คุ้มครองและท านุบ ารุงศาสนาส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่
รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนามีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาเพื่อน าหลักธรรมของศาสนามา
ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตมากข้ึน 



 

  4.4.3 อนุรักษ์ท านุบ ารุงและบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนาศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงทั้งที่เป็น
มรดกของชาติและการแสดงพ้ืนบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไปโดยจัดหาสถานที่จัดการแสดง
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและเพ่ิมพ้ืนที่เวทีทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถจัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่องใน
ราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าชมได้เพ่ือสืบสานและสืบทอดการแสดงที่ทรงคุณค่าและสมควร
ภาคภูมิใจสู่ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและถ่ายทอดสู่ชาวต่างชาติให้ร่วมชื่นชมคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย 

 

4.4.4 สร้างสรรค์อารยะธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพดังนี้ 
  1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญต่อบุคลากร

ทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงทุกสาขาอาชีพให้ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือเป็นแม่พิมพ์
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
อนุชนรุ่นต่อไป 

  2. ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียนร้อยเรียง 
เรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีทันสมัยผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สื่อ
เคลื่อนไหวสารคดีและภาพยนตร์รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย 

 4.4.5 น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยน าวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและน ามาซึ่งรายได้สู่ชุมชนตลอดจนให้
สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 

 4.4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณธรรมเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืนและเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์เข้าใจถึงคุณค่าซาบซึ้งในความสุนทรียะของศิลปะ 

 4.4.7 ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
ทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็นภัยต่อสังคมขยายสื่อดีเพ่ือน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ 
 

ข้อที่ 4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 4.5.1 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการสร้างความพร้อมในการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัยให้การสงเคราะห์จัดการศึกษาจัดสวัสดิการรวมถึงหาอาชีพให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการหรือทุพพลภาพและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงสมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง 
 

นโยบายข้อ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
 ข้อที่ 6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้โดยพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาการในระดับนานาชาติจัดให้มีแหล่ง



 

ความรู้สาธารณะเพ่ิมขึ้นทั้งในรูปองค์กรเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สิ่งพิมพ์และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 
 ข้อที่ 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและน าพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้แบบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่พัฒนาสายงานการวิจัยเพ่ือให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้ าในวิชาชีพรวมทั้ง
พัฒนาแหล่งงานด้านการวิจัยเพื่อรองรับบุคลากรการวิจัยทั้งในภาครัฐและเอกชน 

ข้อที่ 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งสู่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรม 
และภาคการบริการโดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเช่น 
สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ 

ข้อที่ 6.4จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงโดยการจัดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการวิจัย
ระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่สังกัดภาคส่วนต่างๆในประเทศรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนและทวีศักยภาพจัดท าแผนวิจัยแม่บทเพ่ือมุ่งเปูาหมายของการวิจัยให้ชัดเจนเน้นให้เกิดการวิจัยที่ครบ
วงจรตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์โดยมุ่งให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าในระดับสูงสุดส่งเสริมการลงทุน
ด้านการวิจัยโดยมุ่งเข้าสู่ระดับร้อยละ๒ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ข้อที่  6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติการวางแผนการผลิตด้านการเกษตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 
1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดท าให้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องด าเนินการทั้งการพัฒนาจากสิ่งที่เป็น
จุดแข็งร่วมกับโอกาส และสิ่งที่เป็นจุดอ่อนร่วมกับโอกาส  ที่เป็นแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันนอก
เฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์รายสาขา  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด ตามที่พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ก าหนด  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 

 1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด   
  “เป็นผู้น าการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล พัฒนาคนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

 2. พันธกิจ  
  2.1 พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล 
  2.2 พัฒนาและปรับปรุง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร การท่องเที่ยว และบริการให้ได้มาตรฐาน 
    2.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกภาคการเกษตรและบริการ 
    2.4 พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพ 

  3.ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและ 
   แข่งขันได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 :ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง 



 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 :พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพ ทักษะฝีมือ เพ่ือรองรับการ 
   เปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ 

  4. เป้าประสงค์  
 “ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

 5. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา 
 5.1 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 

  5.2 ปัญหาอาชญากรรมลดลงร้อยละ 3ต่อปี 
  5.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 85ต่อปี 

 6. กลยุทธ์การพัฒนา  
  6.1 พัฒนาการผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิ   มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้1) ส่งเสริมการ
ผลิตข้าวหอมมะลิ GAP ด้วยกระบวนการผลิตตามวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice)  
และเกษตรอินทรีย์น าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม ควบคู่กับการจัดการระบบดิน น้ า และองค์กรเกษตรกร 
ที่มีประสิทธิภาพ 
   6.1.1 ส่งเสริมการแปรรูปข้าวหอมมะลิโดยการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
แปรรูปข้าวสาร  ทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนและองค์กรเกษตรที่มีศักยภาพการพัฒนา  รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด 
   6.1.2 ส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิโดยการพัฒนาช่องทางการตลาดตรงสู่ผู้บริโภค
ภายในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงการสร้างตราสินค้าร้อยเอ็ดและสร้างคุณค่าจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
 
   6.1.3 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอด
ห่วงโซ่การผลิตที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าผลิตภัณฑ์  

 6.2 ปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.2.1 ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้น (Cash crop)และเกษตรผสมผสาน โดยส่งเสริม
การปลูกพืชผัก พืชตระกูลถั่ว ฝักทอง แตงกวา มะละกอ ข้าวโพดฝักสด  และมันส าปะหลัง เสริมในระบบการ
ผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ที่ประกอบด้วย พืช-สัตว์-ประมง โดยวิธีเกษตรดีที่เหมาะสม ในพ้ืนที่ของเกษตรกร
ที่มีความต้องการปรับโครงสร้างการผลิต 
   6.2.2 ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 3 ชนิด ได้แก่ ยางพารา  ยูคาลิปตัส  และ
มะม่วงโชคอนันต์โดยการปรับแปลงนาเป็นสวนในพื้นท่ีของเกษตรกรที่มีความต้องการปรับโครงสร้างการผลิต 

 6.3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 6.3.1 สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  บึงเกลือ 

บึงพลาญชัยบ่อพันขัน โดยการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ 

 6.3.2 พัฒนาสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารให้ได้มาตรฐาน  โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชน และพัฒนาของฝากของที่ระลึกที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดร้อยเอ็ด 



 

หรือเป็นสินค้าประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือคิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่มีลักษณะเป็น
ของฝากของที่ระลึกที่สะดวกต่อนักท่องเที่ยวสามารถซ้ือหาและน าติดตัวไปได้ 

 

  6.4 พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 6.4.1 ยกระดับคุณภาพโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร  การให้บริการ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ที่ได้มาตรฐานให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวอีกโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการและชุมชน 
   6.4.2 พัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
   6.4 .3  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้น
ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเปูาหมายทั่วประเทศและต่างประเทศ 

  6.5 ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

  6.5.1 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริม 
และพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามศักยภาพ โดยด าเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับท้องถิ่น (Domestic)  
และ ระดับภูมภิาค (Region) 

  6.6 ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.6.1 ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระดับทักษะ ผู้เชี่ยวชาญ และช่างสิบหมู่
โดยเน้นกลุ่มแรงงานในระบบ และสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   6.6.2 ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายด้านแรงงาน เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ระหว่างภาครัฐ(หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  สถาบันอาชีวศึกษา  วิทยาลัย  
ในวังชาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ)  ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ) และแรงงาน 

  6.7 พัฒนาคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.7.1 ส่งเสริมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนลูกคูนบ้านหลานคูนเมือง  สภาองค์กร
ชุมชนต าบล  ในทุกต าบล/เทศบาล  โดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6.7.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคู่ชุมชน  การส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับ
ชุมชน/ต าบล  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียนทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.7.3 ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงปูองกัน และลด ละ เลิก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
   6.7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือการแข่งขันสู่อาชีพ มุ่งเน้นในกีฬามวยไทย
สากลสมัครเล่น ตะกร้อ ยกน้ าหนัก โดยจัดให้มีเจ้าภาพหลักในกีฬาแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 

  6.8 พัฒนาการบริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   6.8.1 ยกระดับการบริการของหน่วยงานภาครัฐโดยพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
   6.8.2 ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการสร้าง
มาตรการระวัง ปูองกัน และช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยภัยพิบัติและปัญหายาเสพติด 



 

   6.8.3 พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ดิน น้ า ปุาไม้ 
        6.8.4  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ า โดยการสร้างเสริม 
ปรับปรุงการคมนาคม และแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติเป็นหลัก   
 

 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมี 3 ยุทธศาสตร์ จึงเป็นประเด็นส าคัญ 
(Key Issue) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเพ่ือน าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นต่อไป 
 
 1.5 ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับชาติ ระดับจังหวัด 
  1.5.1 ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับชาติ



 

ความเชื่องโยงวิสัยทัศน์/เจตนารมณ์ เป้าหมายแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2557 -2560 กับแผนการศึกษาแห่งชาติ/แผนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ/แผนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและแผนอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนวิสัยทัศน์/เจตนารมณ์/เป้าหมาย 
 
 

พรบ. / แผน สาระส าคัญ การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 49 ได้บัญญตัิถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีท่ีรัฐจะต้องจดัสรรให้ทั่วถึงและมีคณุภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรวมถึงผูย้ากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยูใ่นสภาวะยากล าบากต้องไดร้ับการสนับสนุนจากรัฐโดย
ทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย และมาตรา 80(3) ได้บญัญตัิให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดับ
และทุกรูปแบบใหส้อดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

√  

2. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ได้ก าหนดบทบัญญตัิที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏริูปการศกึษาทั้งระบบในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา โดยเฉพาะใน
หมวดที่ 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีท่างการศึกษาท่ีก าหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดสรรให้อย่างทั่วถึงและมีคณุภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 

√  

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับปรับปรุง (2552-2559) 

เจตนารมณ์ :เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจสิตปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยอย่างมีความสุขและพัฒนาสังคมไทยให้เปน็สังคมที่มีความ
เข้มแข็งและมดีุลยภาพใน 3 ด้าน คือเป็นสังคมคณุภาพ สังคมแห่งภมูิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอื้อ
อาทรต่อกัน 
 

√  

4. แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาการ ฉบับท่ี 11 
(2555-2559) 
 
 

วิสัยทัศน ์: คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเป็นคนดมีีความสุข มีภมูิคุ้มกันรู้เท่าทันในเวทีโลก √  

      



 

พรบ. / แผน สาระส าคัญ การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

5. แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (2552-2559) 

วิสัยทัศน์ :อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาตอิย่างยั่งยืนมีทักษะ
การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่าน
การน าองค์กรเชิงรุกและกลยุทธ์การเงิน รมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน และการวิจัยเพื่อให้ได้
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ท าให้สังคมมกีารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

√  

6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมปิัญญาสากล 
 (2) ผลติบัณฑติที่มีความรู้คู่คณุธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑติดังกลา่ว จะต้องให้มีจ านวนและ
คุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลติบัณฑติของประเทศ 
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภมูิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จรยิธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีคณุภาพและมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพฒันาท้องถิ่น 
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยสีมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสรมิให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรกัษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน 
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบตัิภารกิจของมหาวิทยาลยั เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

√  



 

พรบ. / แผน สาระส าคัญ การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้น าการผลติข้าวหอมมะลสิูส่ากล พัฒนาคนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” √  

8. แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ดปีงบประมาณ  
2556 - 2560  

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2576 มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม 
ปณิธาน  : มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
ปรัชญา : แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น “ชนปทานัง ภูมิปัญญา เขตตัง” 

√  

9. จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านึกรักความเป็นไทย
และท้องถิ่น 
2. ส่งเสรมิให้ใช้การวิจัยเพื่อสร้างงานวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและภูมิปญัญาสากล 
3. ส่งเสรมิท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านกระบวนการทางวิชาการ ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

√  

 
 
 
 

 

 
 



 

แผนภาพแสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับส านักงานคณะกรรม 
การอุดมศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(SWOT Analysis) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุก 
 
 
 

 

แผนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551 
– 2565) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.
2555- 2559) 

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
2555 - 2558 

1.พัฒนา
คุณภาพการ
ผลิตและ
การตลาดสินค้า
ภาคการเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน
และแข่งขันได ้

2.ส่งเสริมการ
ผลิต การค้า 
การลงทุน 
และการ
ท่องเที่ยวให้
เข้มแข็ง 
 

3.พัฒนาคนให้มี
ความรู้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
พัฒนาอาชีพ 
ทักษะฝีมือ เพื่อ
รองรับการ 
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2557 – 2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล รวมท้ังปลูกฝังการ 
                     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่น    
                       และสังคม น ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน า  
                      ผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน 
                      เนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน 
                      และการด าเนินชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
         ในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ      
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
                     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

4. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 



 

ส่วนที่ 2 
ผลการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
2.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุก 
หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ2556ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1.ประชุมบุคลากรของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ (Key Issues) โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOTและเวียน
กลุ่มท าการวิเคราะห์แต่ละด้านจนครบทุกด้าน ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยภายในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7 ด้าน (7Ss) คือ  
    1.1.1 ด้านกลยุทธ์ 
    1.1.2 ด้านโครงสร้างองค์กร 
    1.1.3 ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
    1.1.4 ด้านทักษะความรู้ของบุคลากร 
    1.1.5 ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร 
    1.1.6 ด้านบุคลากร 
    1.1.7 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 
  1.2 ปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 6 ด้าน (C-PEEST) คือ  
    1.2.1 ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ  
    1.2.2 ด้านนโยบาย/การเมือง 
    1.2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
    1.2.4 ด้านสภาพแวดล้อม 
    1.2.5 ด้านสภาพสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม 
    1.2.6 ด้านเทคโนโลยี  
และน าข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การจัดล าดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห์  SWOTของปีที่ผ่านมา มาเป็น
ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก 
 

2. น าแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดล าดับเพ่ือน าไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละ
ประเด็น 

3. บุคลากรทุกภาคส่วน วิเคราะห์ให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือน าผล
มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis) เพ่ือน าผลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
ดังสรุปผลตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ตาราง 1 ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEEST 

ปัจจัยภายนอก 
น้ าหนัก 

คะแนน เต็ม 1 

 
ค่าคะแนน 

 
คะแนนจริง 

สรุป 

1 O(+) T(-) O(+) T(-)  
ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ : C 0.20 +4.67 -4.67 +0.93 -0.93 +0.00 

ด้านนโยบาย/การเมือง : P 0.15 +4.20 -4.33 +0.63 -0.65 -0.02 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ  : E 0.20 +5.00 -5.00 +1.00 -1.00 +0.00 
ด้านสภาพแวดล้อม : E 0.10 +4.00 -5.00 +0.40 -0.50 -0.10 
ด้านสภาพสังคม ความเชื่อ
วัฒนธรรม : S 

0.20 +4.50 -5.00 +0.90 -1.00 -0.10 

ด้านเทคโนโลยี : T 0.15 +5.00 -4.00 +0.75 -0.45 +0.30 
สรุปปัจจัยภายนอก +4.61 -4.53  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.08  
 
จากตาราง1 ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า 

ปัจจัยภายนอกมี โอกาส (+0.08)ซึ่งเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแต่ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาค่าคะแนนของโอกาสและอุปสรรคพบว่ามีค่าคะแนนไม่แตกต่างกันมาก คือ +4.61 และ -4.53 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีโอกาสจากปัจจัยภายนอกพร้อมให้การสนับสนุน และอาจจะมีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา
ได้ในอนาคต เช่น ด้านนโยบาย/การเมือง ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสภาพสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

ตาราง 2 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7Ss 
 

 
 จากตาราง 2 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ปัจจัย
ภายในที่เป็น จุดแข็ง(+0.18) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีปัจจัยภายในที่มีความ
เข็มแข็งเช่น มีแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรที่เพียงพอ มีกลยุทธ์ที่ใช้เป็นกลยุทธ์เจริญเติบโต แต่ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ค่าคะแนนของจุดแข็งและจุดอ่อนพบว่ามีค่าคะแนนไม่แตกต่างกันมาก คือ +4.76 และ -4.58 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีปัจจัยภายในที่เข้มแข็ง และอาจจะมีจุดอ่อนภายในมหาวิทยาลัยเอง เช่น ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร และด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจ าเป็นที่
จะต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะน าไปสู่
สถานภาพที่เอ้ือและแข็งต่อไป  
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก 
คะแนนเต็ม 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

     สรุป S(+) W(-) S(+) W(-) 

ด้านกลยุทธ:์ S1 
0.15 +5.00 -4.57 +0.75 -0.69 +0.06 

ด้านโครงสร้างองค์กร : S2 
0.10 +4.75 -4.00 +0.48 -0.40 +0.08 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน: S3 
0.20 +4.50 -4.80 +0.90 -0.96 -0.06 

ด้านทักษะความรู้ของบุคลากร : 
S4 

0.20 +5.00 -4.20 +1.00 -0.84 +0.16 

ด้านค่านิยมร่วมในองค์กร : S5 0.10 +5.00 -5.00 +0.50 -0.50 +0.00 

ด้านบุคลากร(Staff) : S6 0.15 +4.50 -4.90 +0.68 -0.74 -0.06 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ: 
S7 

0.10 +4.50 -4.50 +0.45 -0.50 -0.05 

สรุปปัจจัยภายใน +4.76 -4.58  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.18  
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 สรุปได้ว่า สถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นดาวรุ่ง (The Star) ดังนั้น  
จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในทางต าแหน่ง SO (มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งและโอกาสดี) กลยุทธ์ที่จะใช้ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยจึงควรเป็นไปในลักษณะเชิงรุก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้ทราบสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ชี้ให้เห็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาจึงน าผลของการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและภายในลักษณะของกราฟได้ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Situation Analysis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากกราฟ จะเห็นได้ว่า การพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เป็นเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และ

ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน โดยเฉพาะด้านทักษะความรู้ของบุคลากร ด้านกลยุทธ์ และด้านโครงสร้าง
องค์กรควรน าไปวางแผน โดยเฉพาะโอกาสด้านเทคโนโลยีเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์และน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 



 

รายละเอียดของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มีดังนี้ 
 

จุดแข็งภายใน ( S ) 
1. มีการก าหนดแผนปฏิบัติ งานในหน่วยงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

12. บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีศักยภาพและมีความ
เชี่ยวชาญตรงตามหลักสูตรที่เปิดสอน 

2. เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่แห่งเดียวใน
จังหวัด 

13. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนพัฒนาบุคลากร 

3. บุคลากรมีอายุน้อยจึงมีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน 

14. สภามหาวิทยาลัยให้ โอกาสบุคลากรภายใน 
นักศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

4. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีดี 15. มีสถานที่ในการออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อน
ใจ อย่างเพียงพอ 

5. มี โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เ อ้ือให้ เกิดการ
ประสานงานที่สะดวก 

16. บุคลากรมีความภักดีและมุ่งมั่นในการพัฒนา
องค์กร 

6. มีความหลากหลายทางวิชาการ ในการให้บริการ
แก่ชุมชน 

17. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย มี
คุณภาพดีท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนและผู้ใช้บัณฑิต 

7. มีหอประชุมขนาดใหญ่รองรับการจัดกิจกรรม 18. มีหัวหน้างาน ทุกส่วนงาน ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
8. มีกิจกรรมที่อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

19. ช่วงอายุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอยู่ในวัย
ท างานข้ันต้นส่งผลให้เพ่ิมประสิทธิภาพในชิ้นงานมาก
ขึ้น  

9. ค่าหน่วยกิตต่ า (ปัจจุบันเป็นแบบเหมาจ่าย ราย
ภาคการศึกษา) 

20. มีการก าหนดธรรมนูญของมหาวิทยาลัยส่งผลให้
บุคลากรปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

10. มีพ้ืนที่รองรับการเจริญเติบโตขององค์กร 21. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมาจากหลายภูมิภาค จึง
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันด ี

11. มีความหลากหลายของหลักสูตร ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

22. มีการประชุมวางแผนก่อนการด าเนินกิจกรรม 
สม่ าเสมอ ส่งผลให้การด าเนินงานราบรื่นไม่มีอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดอ่อนภายใน ( W ) 
1. ไม่มีระบบดูแลโสตทัศนูปกรณ์และมีจ านวนไม่
เพียงพอ  การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ  

18. ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีพอ 

2. มหาวิทยาลัยยังไม่ก าหนดแผนในการพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

19. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมทักษะชีวิตของ
นักศึกษาเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่
เพียงพอ และยังไม่ต่อเนื่อง 

3. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยยังใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
ชาวต่างชาติไม่สามารถสื่อสารข้อมูลกับมหาวิทยาลัย 

20. การจัดจ านวนนักศึกษากับห้องเรียนไม่เหมาะสม
และจ านวนห้องเรียนไม่เพียงพอ  

4. ขาดระบบและวิธีการการปฐมนิเทศอาจารย์และ
บุคลากรใหม ่

21. การวัดและประเมินผลการศึกษายังไม่ดีพอ 

5. ไม่มีการก าหนดสัดส่วนภาระงานตามพันธกิจหลัก 
4 ด้าน ให้ชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

22. ระบบการรายงานผลการศึกษาด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

6. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย  23. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากร
สายวิชาการไม่ต่อเนื่อง 

7. อาจารย์มีจ านวนที่จบปริญญาเอกน้อย  24. หน่ายงานแต่ละหน่วยงานให้ความร่วมมือน้อยใน
บางโอกาส  

8. อัตราส่วนสายสนับสนุนต่อสายวิชาการน้อย 25. รูปแบบการบริหารงานองค์กรยังไม่ชัดเจน  
9. บุคลากรกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวขาดความมั่นคง 26. นักศึกษา และบุคลากรมีความสามารถทางด้าน

การใช้ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ 
10. บุคลากรสายสนับสนุนขาดระบบการเข้าสู่
ต าแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

27. ผลงานการวิจัยและการตีพิมพ์ของอาจารย์ยังมี
จ านวนน้อย 

11. ภาระงานของอาจารย์มากจากการปฏิบัติงาน
หลายหน้าที่ 

28. ผลงานการผลิตต ารา หนังสือ เอกสารทาง
วิชาการยังมีน้อย 

12. การสื่อสารของแต่ละหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ  29. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน 
13. งบประมาณจ ากัด จากภาครัฐเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

30. ไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

14. บางยุทธศาสตร์ไม่มีความต่อเนื่อง  31. การหยุดเรียนในภาคฤดูร้อนท าให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยไม่สะดวกในการด าเนินชีวิต 

15. มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานบาง
สาขา 

32. ความสะดวกในการคมนาคมยังมีน้อยเนื่องจากมี
รถรับ – ส่ง ไม่เพียงพอ  

16. สวัสดิการของบุคลากรด้านที่ พักอาศัยยังไม่
เพียงพอ 

3 3 . สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ไ ม่ เ พี ย ง พ อ 
(เครื่องปรับอากาศ น้ าดื่ม ศูนย์อาหาร ที่ออกก าลัง 
ระบบโทรศัพทภ์ายใน)  

17. สถานที่จอดรถของบุคลากรและนักศึกษายังไม่
เพียงพอและเป็นระเบียบ 

34. หนังสือต าราวิชาการ ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ  

 
 
 



 

โอกาส ( o ) 
1. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการต่างๆ 
ให้กับมหาวิทยาลัยท าให้มหาวิทยาลัยพัฒนาดีขึ้น 

9.  มีแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติแหล่ งน้ าที่ ใกล้
มหาวิทยาลัยเอื้อต่อการน าไปใช้ประโยชน์  

2. มีทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน 

10. การคมนาคมที่สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ  
 

3. มีกองทุน  กยศ. , กรอ. นักศึกษามีโอกาสเล่าเรียน
เพ่ิมข้ึน 

11. ส่วนราชการเป็นเครือข่ายและให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดี  

4. มี MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง 12. เอกชนให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  
5. การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจจะท า
ให้มีนักศึกษาต่างชาติเ พ่ิมขึ้น อาจท าให้เกิดการ
ผลักดันให้มีการพัฒนา เกิดการแข่งขัน 

13 .  ค ว ามก้ า วหน้ า ท า ง เ ทค โน โ ลยี ส่ ง ผ ล ใ ห้
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ
บุคคลภายนอกเป็นที่รู้จักมากขึ้น  

6. ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมค่อนข้างดี  14. ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี 
อาจเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้ท างานระหว่างเรียน  

7. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะด้าน
ภาษาดั้งเดิมในวัดใกล้เคียง  

15.ได้ รั บงบประมาณสนับสนุนจากหน่ วยงาน
ภายนอกในการท า วิ จั ย  ท า ให้มหาวิทยาลั ยมี
งบประมาณในการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 

8. นักเรียนและผู้ปกครองสนในที่จะเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

16.  สังคมให้การยอมรับ เชื่อมั่นในสถาบันมากขึ้น 

 
 

อุปสรรคภายนอก ( T ) 
 

1. มหาวิทยาลัยมีระยะทางห่างไกลจากตัวจังหวัด 6. หน่วยงานราชการอยู่ไกลท าให้ไม่สะดวกใน
การติดต่อประสานงาน 

2. บุคลากรและนักศึกษาเพ่ิมข้ึนท าให้ระบบสาธารณูปโภค
ไม่เพียงพอ 

7 .  ก า ร จั ด ส ร ร งบ ป ร ะม า ณ ขอ ง รั ฐ  ข า ด
งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยน้อย 

3. สังคมรอบมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นท าให้
เกิดปัญหาด้านสังคม 

8. การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอาจจะท าให้มี
คู่แข่งมากขึ้นจากการที่บางประเทศจะมาเปิด
มหาวิทยาลัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 

4. มีคู่แข่งมากขึ้นจากที่มีวิทยาเขตจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมา
ตั้งในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

9. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท า
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีมา
ใช้ได้อย่างทั่วถึงและทันตามการเปลี่ยนแปลง 

5. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกยังไม่
เพียงพอ 

 

 
 
 
 



 

2.2 ความท้าทายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2557 – 2560 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (T) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงน าเสนอ
ความท้าทายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 

อุปสรรค (T) ความท้าทาย (Challenge) 
1. มหาวิทยาลัยมีระยะทาง
ห่างไกลจากตัวจังหวัด 

1. มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมรถบริการรับ – ส่งนักศึกษาหลายเส้นทางมากข้ึน 
อาจถึงอ าเภอต่างๆในจังหวัด (Bus – Delivery) 
2. มีการจัดอบรม ฝึกอบรม ในตัวเมือง มากข้ึน มี city – information 
center 
 

2. บุคลากรและนักศึกษา
เพ่ิมข้ึนท าให้ระบบ
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น พัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้แก่
น้ าประปาสะอาด 
2. ปรับระบบไฟฟูาที่เป็นลักษณะสาย , เสา เป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
3. ปรับถนนเป็นสี่เลน 
 

3. สังคมรอบมหาวิทยาลัยมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิด
ปัญหาด้านสังคม 

1. สร้างเครือข่ายชุมชนสีขาวโดยนักศึกษาเป็นฐาน 
2. จัดประกวดชุมชน/หมู่บ้าน รอบมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพจริยธรรม
และความสะอาดน่าอยู่ 
3. สร้างเครือข่ายหอพักกับชุมชนและจัดประกวด 
4. สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าศึกษาและเข้าสู่วิชาชีพ
คร ู
 

4. มีคู่แข่งมากขึ้นจากที่มีวิทยา
เขตจากมหาวิทยาลัยอื่นมาตั้ง
ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

1. ขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน 
2. จัดระบบรับ – ส่ง นักศึกษาให้สะดวกมากข้ึน 
3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาควบคู่กับการมีรายได้ระหว่างเรียน 
4. สนับสนุนผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าโดยทันที โดยความร่วมมือ
ระหว่างแหล่งงานกับมหาวิทยาลัย 

5. งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกยังไม่
เพียงพอ 

1. แสวงหาแหล่งทุนจากองค์กรเอกชน/หน่วยงานมากขึ้น 
2. สร้างผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย “Brand”ต่างๆ 
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Q-GREEN เป็นมหาวิทยาลัยรีสอร์ท เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้มีการใช้สถานที่เรียนรู้
ที่มหาวิทยาลัยมากข้ึน 

6. หน่วยงานราชการอยู่ไกลท า
ให้ไม่สะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 
 
 
 
 
 

1. จัดท า City Information Center 
 



 

อุปสรรค (T) ความท้าทาย (Challenge) 
7. การจัดสรรงบประมาณของ
รัฐ ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนงานวิจัยน้อย 

1. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดและแหล่งทุนภายนอกมากข้ึน 
2. ประกาศนโยบาย 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย 
3. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณ 
4. จัดหางบประมาณและส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัย 100%และสามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Index Journal อัตราส่วนอาจารย์ต่องานตีพิมพ์
เป็น 5 : 1 
5. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ 
6. มีผลงานวิจัยจดสิทธิบัตรอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

8. การเข้าร่วมประชาคม
อาเซียนอาจจะท าให้มีคู่แข่ง
มากขึ้นจากการที่บางประเทศ
จะมาเปิดมหาวิทยาลัยใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน
และต่างประเทศภายใน 4 ปี ครบ 9 ประเทศและประเทศอ่ืนๆอีก 3 
ประเทศ 
2. ประกาศนโยบายให้ทุนเรียนฟรีส าหรับอาเซียนปีละ 50 ทุน ครบ 4 ปี
จ านวน 200 ทุน 
3. ร่วมมือกับจีน ญี่ปุุน เกาหลี ออสเตรเลีย อเมริกาและนิวซีแลนด์ ด้าน
วิชาการและวิจัย 
4. สร้างเครือข่ายกับประเทศที่มาเปิดสอนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
5. จัดประกวด Asean Teacher Awards ขึ้น 
 

9. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วท าให้มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีมา
ใช้ได้อย่างทั่วถึงและทันตามการ
เปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีในอนาคต 
3. ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
4. ให้ทุนอาจารย์/นักศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีเข้าแข่งขัน ประกวดต่างๆ 

  
 จากผลการปรับอุปสรรค (T) เป็นความท้าทาย (Challenge) อุปสรรค 9 ประการ สู่ความท้าทาย 35 
ประการ จะท าให้อุปสรรคนั้นเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะปรับ
เป็น SWOC Analysis ในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2556 ที่ผ่านมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น “แหล่งความรู้ตลอดชีวิต” 
(Source of Knowledge for a Lifetime)ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เบญจธรรมรักษ์” 
มีผลการประเมินภายนอกของ สมศ.ปี 2554 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้สมศ. ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1  บัณฑติปริญญาตรีที่ไดง้านท า หรือประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน 1 ป ี

4.19 ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2คุณภาพบณัฑติปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.10 ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ 

4.04 ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์    

- - 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพห์รือ 
เผยแพร ่

0.38 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 4.67 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 การน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการ 
วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
หรือองค์กรภายนอก 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศลิปะและวฒันธรรม 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสนุทรียภาพในมิตทิางศลิปะและ 
วัฒนธรรม 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบนั 4.15 ดี 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 4.44 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย ์ 1.94 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด 

4.30 
ดี 

รวม 3.77 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ (สกอ.)ประจ าปีการศึกษา  2554 
พระราชบญัญัติการศึกษาปี พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ให้ทกุสถาบันการศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทัง้การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพ 10  องค์ประกอบ 24  ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินจาก สกอ. 

องค์ประกอบที ่ จ านวนตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ผลการประเมิน  

1. ปรัชญา  ปณธิาน   วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 5.00 ดีมาก 

2. การเรียนการสอน 8 3.62 ดี 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 5.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 3 4.62 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 5.00 ดีมาก 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1 4.00 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ 4 4.25 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ 1 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 1 5.00 ดีมาก 

10. ระบบและกลไกการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา  
    นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

2 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ย  10  องค์ประกอบ 24 4.22 ดี 

 
คะแนนผลการประเมิน 
 0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 1.51  -2.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้  
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
 4.51 - 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
ในวันที่ 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง นอกจากนี้ยังได้ชี้ให้เห็น
เกี่ยวกับจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่ถูกต้อง 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  1.การก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามท่ีก าหนดไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.การจัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
  3.ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพหรือที่ส าเร็จปริญญาเอกแล้วมาท างานในหา
วิทยาลัย 
  4.การก ากับติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรน าความรู้ที่ได้จาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
  5.การส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตและคุณภาพบัณฑิตในทุกระดับ 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 1. ระบบบริการข้อมูลข่าวสารที่มีข้อมูลหลากหลาย และทันต่อเหตุการณ์ 
 2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาศิษย์เก่า  
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 1. ก าหนดตัวชี้วัดในแผนการวิจัยของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ 
 2. อัตราการเพ่ิมจ านวนบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้นค่อนข้างมากมากกว่าการเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการ
จัดท าวิจัยและจ านวนผลงานวิจัย 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 1. โครงการที่ให้บริการวิชาการไม่ตรงกับท่ีระบุไว้ในแผน ซึ่งมีทั้งโครงการที่เพ่ิมเติมจากในแผนและ
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินงานตามแผน 
 2. การประเมินผลโครงการมิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน โดยภาพรวมเน้นเฉพาะเรื่องความพึงพอใจ 
วิธีการประเมินไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในเชิงสัดส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 3. กิจกรรม/โครงการในการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนมีจ านวนน้อย 
 4. มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและมีการ
ถ่ายทอดสู่บุคคลากรภายในมหาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน แต่เป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผน 
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ไม่มี 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบให้เป็นปัจจุบันและให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครอบคลุมทั้ง 9 องค์ประกอบ 
 2. ควรทบทวนและท าความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้ครบถ้วนโดยอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 ฝุายการเงินและงบประมาณควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกัน 
 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ควรสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์ดังกล่าว โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 2. ท าความเข้าใจและมีการก าหนดเกี่ยวกับระบบและกลไกตามที่ก าหนดไว้ทั้ง IQA และ EQA และ
ด าเนินการให้ได้ตามระบบที่ก าหนด 
 3. ควรมีการก าหนดปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพที่ชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาเห็นชอบหรือให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 4. บุคลากรทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 
หลังจากได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีแล้ว พร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดเพ่ือให้ส่งผลถึงการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2557 – 2560 

 
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. นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 6(74)/2556วันที่ 15 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556) 
 1.1 ความเป็นมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเพ่ือจัดท าร่าง
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมี
มติเห็นชอบร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6(74)/2556 วันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมีนโยบาย 7 ข้อ ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านการผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอ่ืน 
    7. ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
 

 1.2.  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม/สนับสนุน 
    1.1การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะด้าน
ภาษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

    1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากลเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    1.3 การผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับบัณฑิตสู่อาเซียน 
    1.4 การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานวิชาชีพ  
    1.5 การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้นิสิต นักศึกษารู้จักคิดเป็นท า
เป็น มีวิจารณญาณและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    
   2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม/สนับสนุน 
    2.1 การบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจในการบริหารและผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน 
    2.2การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ
ต าแหน่งงานที่สูงขึน้ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
บรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการให้รางวัลอย่างโปร่งใส 
ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพัก ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้
มีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
    2.4 การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจ 
    2.5การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  
    2.6การพัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    2.7 การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง    
   3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมส่งเสริม/สนับสนุน 
    3.1การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    3.2 การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนา
อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    3.3 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
    3.4 สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
    3.5 การเรียนรู้และการใช้ชุมชนเป็นฐาน จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ฝึกอบรมวิจัยและให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริม/สนับสนุน 
    4.1 งบประมาณให้อาจารย์ และนักศึกษาด าเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น 



 

    4.2 งานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน อาชีพในท้องถิ่น โครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ 
    4.3 ให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และความสามารถในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น 
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    4.4 ให้มีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ 
    4.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
   5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริม/สนับสนุน  
    5.1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
    5.2 การสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
    5.3 การสร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกในความเป็นไทย อนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และภูมิปัญญาไทย 
    5.4 ร่มธรรมในมหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันท า
กิจกรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ ที่บุคลากร นิสิต นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเ พียง  ท า ให้ เกิดความสงบสุข แก่นั กศึ กษาและบุ คลากร โดยการ อยู่ ร่ ว มกัน 
อย่างสันติ 
 
   6. ด้านการผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู บุคลากรทางการศึกษาและวิชาชีพอ่ืน 
    6.1 การผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
    6.2 การผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึกและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู และวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    6.3 การจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
และเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอ่ืนแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
    6.4 การพัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นสถานที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย ทดลอง และเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ
ให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ  
   7. ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม/สนับสนุน 
    7.1 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยสมบูรณ์ ที่มุ่งความเป็นเลิศและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
    7.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ 
สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาพวะที่ดี เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และ
ปลอดภัย  
 



 

2. นโยบายและแนวคิดของคณะผู้บริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ    
2557 – 2560  
 2.1 นโยบายของคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
   “มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใตร้่มธรรม ร่มรื่น ร่มเย็น” 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและ
คุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนา ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่สดชื่นด้วยสีเขียวของธรรมชาติ ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นวิชาการ 
ท าให้เกิดความประทับใจทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ที่มาเยือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการองค์
ความรู้สู่สังคมระดับท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
 
 2.2 แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภายในระยะเวลา 4 ปี  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ Q-GREEN เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ เปูาหมาย 
และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ซึ่งค าว่า “Q-GREEN” ประกอบด้วย  
    1. Q = (Quality) 
    2. G  = Good Governance  
    3. R  =  Research-Based  
    4. E  =  Economy Sufficiency  
    5. E  = Environment   
    6.  N  = Network 
 
การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้ Q-GREENมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. Q (Quality) หมายถึง คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของบุคลากรมี
รายละเอียด ดังนี้ 
     1.1 ด้านคุณภาพนักศึกษา (Quality-Student) ได้แก่ 
        1.1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีคุณลักษณะของบัณฑิตตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ ใฝุเรียน ก้าวทันวิทยาการ มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง และมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด่านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        1.1.2 นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมร้อยละ 90 และได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อย 3 คน 
        1.1.3 บัณฑิตในระกับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้งานท าภายใน  1ปี    
ร้อยละ 90  
        1.1.4 นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยละ 80 



 

    1.2 คุณภาพของหลักสูตร (Quality-Curriculum) หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา
ไทย (TQF) ทุกหลักสูตร โดยผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด 5 ด้าน 
 
    1.3 คุณภาพบุคลากร (Quality-Staff) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนา
คุณวุฒิของบุคลากร และอาจารย์ ตลอดจนการส่งเสริมการมีวิทยฐานะและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเช่น อาจารย์
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 30% ระดับปริญญาโท 70% ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ 5%, รอง
ศาสตราจารย์ 10% และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30% และบุคลากรมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ 30%  
 
  2. G (Good Governance) หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการบริหารจัดการโดยใช้หลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งคนและมุ่งงาน ท างานเป็นทีม 
และให้โอกาสทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานได้ 
 
  3. R (Research – Based) หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือสามารถร่วมเป็นทีมนักวิจัยได้ เช่น งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบงานของ
หน่วยงานตนเอง และส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง เช่น การวิจัยในชั้นเรียนหรือ
การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ของประเทศได้ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
  4. E (Economy Sufficiency) หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นร่มธรรม และเกิดความร่มเย็น “กินอ่ิม อบอุ่น พออยู่พอกิน” จัด
สวัสดิการ เช่น บ้านพัก ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับบุคลากร อาจารย์
และนักศึกษา 
 
  5. E (Environment) หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย     
สีเขียว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
   
  6. N (Network) หมายถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งระดับท้องถิ่นอย่างน้อย 3 หน่วยงาน เช่น ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ
กระทรวงกลาโหม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความ
ร่วมมือกับประเทศอาเซียนและสากล อย่างน้อย 3 ประเทศ เช่น ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ 
 
 
 



 

3. ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

3.1  ปณิธาน 
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเทศและสากลเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
3.2  ปรัชญา 

  แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น “ชนปทานัง ภูมิปัญญา เขตตัง” 
 
3.3 วิสัยทัศน์ 

  ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม 

 
    3.4 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
       บัณฑิตมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

3.5 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
     เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนา 
ท้องถิ่น  
 
    3.6 ค่านิยมองค์กร 

“RERU” 
    R : Responsibility     มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

E : Experience       ประสบการณ์ที่ดีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
               และประสิทธิผล 

     R : Respect         อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ และมีความภักดี 
                  ต่อองค์กร 
    U : Unity          มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน 

   
   3.7 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
     1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
      2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ     
      3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
 



 

      4. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนา 
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  3.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      2. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม น ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
      3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน า
ผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต 
      4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
      5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากลรวมทั้ง  
ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 : เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของชาติสากล 
              และความต้องการของท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ : 1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา 
              ศักยภาพการแข่งขันในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 
           1.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ 
              ในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและวัฒนธรรม 
           1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 



 

           1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า 
           1.1.6 จัดระบบการศึกษา หลักสูตร การสอบให้สอดคล้องกับประเทศต่างๆ 
              ในประชาคมอาเซียน 
   เป้าประสงค์ที่ 1.2 : เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ 
       กลยุทธ์ : 1.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคุณ       
            1.2.2  ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตส านึกในเรื่องอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
                   และสิ่งแวดล้อม     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1 : เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
              และสังคม 
       กลยุทธ์ : 2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสทิธิภาพ 
           2.1.2 น าผลงานวิจยัไปถ่ายทอดเพ่ือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
   เป้าประสงค์ที่ 2.2 : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
              รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 
      กลยุทธ์ : 2.2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์เผยแพร่ 
               และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ชุมชนและสังคม 
           2.2.2  สนับสนุนทุนในการท าวิจัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 
               กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เป้าประสงค์ที่ 2.3 : เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
      กลยุทธ์ : สนับสนุนการวิจัยที่มีส่วนร่วมจากหลายองค์กร (Multi Centers) และรว่มกับ 
            ภาครัฐและธุรกิจ อุตสาหกรรมเอกชน 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การน าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต  
 
    เป้าประสงค์ที่ 3.1 :  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอาชีพ วิชาชีพ และความเป็นอยู่ 
               รวมทั้งสุขภาพอนามัย  
       กลยุทธ์ : 3.1.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
            3.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ การชี้น าสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
               จากผลงานวิจัยใหส้อดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
            3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาชุมชน 
               และสังคมในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ และวิชาชีพในองค์กร 
               ต่าง ๆ 
            3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี 
               ของสังคมและประเทศชาติ 



 

   เป้าประสงค์ที่ 3.2 : เพ่ือแสดงออกถึงบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
       กลยุทธ์ : 3.2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
               ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ 
            3.2.2 ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม  
               โดยการจัดโครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
    เป้าประสงค์ที่ 3.3 : เพ่ือปลูกฝังบุคลากรและนักศึกษาให้มีจิตวิญญาณของการมีจิตอาสา 
              ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์ :  3.3.1 พัฒนาศูนย์สาธติเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
               ของนักศึกษา บุคลากรท้องถิ่นและสังคม 
            3.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ที่สอดคล้องกับโครงการ 
               อันเนื่องมาจากพระราชด าริในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 
            3.3.3 จัดท าสื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก 
               พระราชด าริที่เข้าถึงนักศึกษา บุคลากร ท้องถิ่นและสังคม 
             
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในคุณคา่ทางวัฒนธรรมของชาติ    
    เป้าประสงค์ที่ 4.1 :  เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ : 4.1.1 พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            4.1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
               รวมทั้งของประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    เป้าประสงค์ : เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           ตามมาตรฐานของประเทศและสากล       
      กลยุทธ์ :  5.1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง 
              เพ่ือเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           5.1.2 พัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตครูให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 
              และสามารถปฏิบัติงานไดท้ั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน 
           5.1.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           5.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา 
              และ หน่วยงานทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ 
             โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ที่ 6.1: เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
       กลยุทธ์ : 6.1.1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
            6.1.2 พัฒนาพลังงานทดแทนน ามาใช้ในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 
             6.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การน าวัสดุที่ใช้แล้วและเหลือใช้ น ากลับมาใช้ใหม่ 



 

            6.1.4 พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือประหยัดการใช้พลังงาน 
            6.1.5 ลดมลภาวะทางอากาศจากการใช้ยานพาหนะ 
            6.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สารอินทรีย์ในเกษตรกรรมทั้งในมหาวิทยาลัย 
               และชุมชน 
     เป้าประสงค์ที่ 6.2 : เพ่ือให้การบริหารจดัการสถาบนัมีคุณภาพและประสิทธภิาพ ความสุจรติ ยุตธิรรม 
             ความรักความสามัคค ี
       กลยุทธ์ : 6.2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการการเงินการคลังพัสดุ 
               และการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
            6.2.2 พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และตรวจสอบ 
            6.2.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
            6.2.4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
            6.2.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
            6.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
            6.2.7 จัดสวัสดิการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
            6.2.8 ส่งเสริม สนบัสนุน กิจกรรมสภาคณาจารย ์สโมสร ฯลฯ  
    เป้าประสงค์ที่ 6.3: เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีคณุภาพ และสมรรถนะสูง 
       กลยุทธ์ : 6.3.1 พัฒนาระบบกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
           6.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
            6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การท าผลงานวิชาการของบุคลากร 
            6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม ของบุคลากร 
               ทั้งในและต่างประเทศ 
            6.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าต าราเอกสารและสื่อประกอบการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร
ในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงของเหตุและผล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนาใน 4 
มิติหรือมุมมองของ Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด้วย 

1. มุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
2. มุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ 
3. มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
4. มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 



 

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม 
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2.3  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

3.2 เพื่อแสดงออกถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐาน
ของชาติสากลและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

คุณ
ภาพ

การ
ให้บ

ริก
าร 

 

1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม 
อัตลักษณ์ 

3.3 เพื่อปลูกฝังนักศึกษาและ
บุคลากรให้มีจิตวิญญาณของการ
มีจิตอาสาในการ พัฒนาทอ้งถิ่น
และประเทศชาติ ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้ใน
การ พัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม 

4.1 เพื่อให้นักศึกษา 
บุคลากรมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.3 เพือ่ให้บุคลากรของ
องค์กร มีคุณภาพ และ
สมรรถนะสูง 
 

6.1 เพือ่ให้สถาบนัเป็น
องค์กร แห่งการเรยีนรู้เรือ่ง
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

6.2 เพือ่ให้การบริหารจดัการ
สถาบันมีคณุภาพและ
ประสทิธิภาพ ความสจุริต
ยุติธรรมความรักความ
สามัคคี 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2557-2560 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การวิจยัให้กบับุคลากร
รวมถึงการสร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน 

3.2 เพื่อแสดงออกถึงบทบาทความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

3.1 เพื่อให้ชุมชนและสังคม
ได้รับการพัฒนาอาชพี 
วิชาชีพและความเป็นอยู่
รวมทั้งสุขภาพอนามัย 

เพื่อให้สังคมและ
ประเทศชาติได้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานของ
ประเทศและสากล 



 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์กับพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจมหาวิทยาลัย 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
จิตอาสา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพัน
ท้องถิ่น  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 

2. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
น ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 
 

2.ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้น
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
8.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
พ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้ง
การแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน  
 

3.ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดย
เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าผลการวิจัยไปใช้
และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อมน าส่งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและ
การด าเนินชีวิต 
 
 

4. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น า
ชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก 
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
6.น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต 
 

4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาติ 

3.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 

6. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตาม
วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

5.พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคม
อาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและ
ประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
           

 
 จากตารางท่ีแสดงข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สอดคล้องกับ พันธกิจข้อ 1 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  สอดคล้องกับ พันธกิจข้อ 2 และ 8  
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สอดคล้องกับ พันธกิจข้อ 4 และ 6 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  สอดคล้องกับ พันธกิจข้อ 3 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  สอดคล้องกับ พันธกิจข้อ 7 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  สอดคล้องกับ พันธกิจข้อ 5 
 
 
 
 



 

3.10 ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของ
ประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝงั
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานของ
ชาติสากลและความ 
ต้องการของท้องถิ่น 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันในระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน  
1.1.2 พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์โดยเน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและวัฒนธรรม 
1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามประเมินผลการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการ
ติดตามศิษย์เก่า 
1.1.6 จัดระบบการศึกษา 
หลักสูตร การสอบให้สอดคล้อง
กับประเทศต่างๆในประชาคม
อาเซียน 

1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงตาม 
อัตลักษณ์ 

1.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความ
รับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน 
เคารพนับถือผู้มีพระคุณ       
1.2.2  ปลูกฝังนักศึกษาให้มี
จิตส านึกในเรื่องอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: 
สนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียง
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 

2.1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการ 
พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
และสังคม 

2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริหารจดัการงานวิจัยให้มี
ประสิทธภิาพ 
2.1.2 น าผลงานวิจยัไปถ่ายทอดเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา รวมถึงการสร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน 

2.2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์
เผยแพร่ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.2.2 สนับสนุนทุนในการท าวิจยั
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่
เกี่ยวข้องกับโรงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1.3.1 สนับสนุนการวิจัยที่มีส่วน
ร่วมจากหลายองค์กร (Multi 
Centers) และรว่มกับภาครัฐและ
ธุรกิจ อุตสาหกรรมเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: 
ส่งเสริม สนับสนุน การบริการ
วิชาการแก่สังคม โดยเน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การน า
ผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชน
และสังคม น้อมน าส่งเสริมและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การท างานและการด าเนินชีวิต 

3.1 เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้รับ 
การพัฒนาอาชีพ วิชาชีพ  
และความเป็นอยู่รวมทั้ง 
สุขภาพอนามัย    

3.1.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบรกิาร
วิชาการ การชี้น าสังคม  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ของนักศึกษาและบุคลากร 
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมใน
ด้านสุขภาพอนามัย การประกอบ
อาชีพ และวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ 
3.1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน ให้
ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเองให้
เป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ 

3.2 เพ่ือแสดงออกถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

3.2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการ
ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม                 ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ 
3.2.2 ปลูกจิตส านึกของนักศึกษา
ให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชน
และสังคม  
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 3.3 เพ่ือปลูกฝังบุคลากรและ

นักศึกษาให้มีจิตวิญญาณของการมี
จิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.1 พัฒนาศูนย์สาธติเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
บุคลากร ท้องถิ่นและสังคม           
3.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม การ
เผยแพร่ที่สอดคล้องกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในการ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและ
สังคม 
3.3.3 จัดท าสื่อ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ที่เข้าถึง
นักศึกษา บุคลากร ท้องถิน่และ
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 

4.1 เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

4.1.1 พัฒนาศูนย์ศิลปวฒันธรรม  
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และประเทศชาติรวมทั้งของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5.1 เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติ 
ได้ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากล 

5.1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เข้มแข็งเพ่ือเป็นแหล่งบริการ
วิชาการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5.1.2 พัฒนาหลักสูตรในการผลติ
บัณฑิตครูให้ได้มาตรฐานและ
ทันสมัยและสามารถปฏิบัติงานได้
ทั้งในประเทศและประชาคม
อาเซียน 
5.1.3 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: 
พัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
จัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และ
เอกลักษณ์  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

6.1 เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

6.1.1 อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
6.1.2 พัฒนาพลังงานทดแทน
น ามาใช้ในมหาวิทยาลัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 
6.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การน า
วัสดุที่ใช้แล้วและเหลือใช้  
น ากลับมาใช้ใหม่ 
6.1.4 พัฒนาอาคารสถานที่ 
เพ่ือประหยัดการใช้พลังงาน 
6.1.5 ลดมลภาวะทางอากาศ
จากการใช้ยานพาหนะ 
6.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
สารอินทรีย์ในการเกษตรกรรม
ทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

6.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
สถาบันมีคุณภาพและ 
ประสิทธภิาพ ความสุจรติ  
ยุติธรรมความรักความสามัคค ี

6.2.1 พัฒนาระบบและกลไกใน
การบริหารจัดการ การเงิน การ
คลัง พัสดุและการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.2.2 พัฒนาระบบการก ากับ 
ดูแล และตรวจสอบ 
6.2.3พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและจัดการความเสี่ยง 
6.2.4 พัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ 
6.2.5พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 
6.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
6.2.7 จัดสวัสดิการเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 6.3 เพ่ือให้บุคลากรขององค์กร 

มีคุณภาพ และสมรรถนะสูง 
 
 

6.2.8 ส่งเสริม สนบัสนนุ กิจกรรม
สภาคณาจารย ์สโมสร ฯลฯ 
6.3.1 พัฒนาระบบกลไกการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากร 
6.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การท า
ผลงานวิชาการของบุคลากร 
6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน 
การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม 
ของบุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
6.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดท าต าราเอกสารและสื่อ
ประกอบการสอน 
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1. ด้านการจัดการศึกษาและ
การผลิตบณัฑิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เพื่อผลิตบัณฑติ 
ให้มีความรู ้
ความสามารถตาม
มาตรฐานของชาตสิากล
และความ 
ต้องการของท้องถิ่น 

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันใน
ระดับประเทศและ
ประชาคมอาเซียน  
1.1.2 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยเนน้ผูเ้รยีน
เป็นส าคญั 
1.1.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเทศในประชาคม
อาเซียนโดยเฉพาะด้าน
การศึกษา การประกอบ
อาชีพและวัฒนธรรม 
1.1.4 พัฒนาระบบและ
กลไกการติดตาม
ประเมินผลการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 
1.1.5 พัฒนาระบบและ
กลไกการติดตามศิษย์
เก่า 
1.1.6 จัดระบบ
การศึกษา หลักสูตร การ
สอบให้สอดคล้องกับ
ประเทศต่างๆใน
ประชาคมอาเซียน 

√  1. เป็นไปตามพันธกิจ
ชองมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการผลติบัณฑติ
ด้านสังคมศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ให้มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการคดิ และมี
จิตส านึกใฝุดี ผ่านการ
จัดการเรียนการสอน 
การเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งมีการระบุไว้
ใน มคอ.3 ผ่าน
กระบวนการทาง
กิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้มสี่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม 
การออกค่าย การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการบริการ
วิชาการงานวิจัยและมี
นโยบายในการ
สนับสนุนและพัฒนา
อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
ทางด้านภาษา การ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ ์
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  1.2.1 พัฒนานักศึกษา
ใหม้ีความรับผิดชอบ 
อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพ
นับถือผู้มีพระคณุ       
1.2.2  ปลูกฝังนักศึกษา
ให้มีจิตส านึกในเรื่อง
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

2. ด้านการบริหารจดัการและ
การพัฒนาบุคลากร 
7. ด้านภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาและส่งเสรมิการ
บริหารจดัการสถาบัน
ตามวิสยัทัศน์และ
เอกลักษณ์  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

6.1.1 อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 
6.1.2 พัฒนาพลังงาน
ทดแทนน ามาใช้ใน
มหาวิทยาลยัให้มาก
ยิ่งข้ึน 
6.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน 
การน าวัสดุที่ใช้แล้วและ
เหลือใช้น ากลับมาใช้
ใหม ่
6.1.4 พัฒนาอาคาร
สถานท่ีเพื่อประหยัดการ
ใช้พลังงาน 
6.1.5 ลดมลภาวะทาง
อากาศจากการใช้
ยานพาหนะ 
6.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน 
การใช้สารอินทรีย์ในการ
เกษตรกรรมทั้งใน
มหาวิทยาลยัและชุมชน 

√  มหาวิทยาลยัมี
แนวนโยบายในการ
บริหารจดัการองค์กร
ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดแผน 
วิสัยทัศน์ลงสูร่ะดับ
ปฏิบัติ มีแนวนโยบาย
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภายใต้
กรอบแนวคิด  
Q – Green มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เป็นพื้นที่สีเขียวรวมทั้ง
ในการก่อสร้างอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง 
มหาวิทยาลยัได้
ด าเนินการภายใต้การ
วิเคราะหค์่าพลังงาน
ตามนโยบายรัฐบาล มี
โครงการงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการใช้
พลังงานทดแทน การ
ท าวิจัยเกษตรอินทรยี์
และมีการเผยแพรล่งสู่
ชุมชน 
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  6.2.1 พัฒนาระบบและ
กล ไ ก ใน กา รบ ริ ห า ร
จัดการ การเงิน การคลัง 
พัสดุและการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมา  
ภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
6.2.2 พัฒนาระบบการ
ก า กั บ  ดู แ ล  แ ล ะ
ตรวจสอบ 
6.2.3พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง 
6.2.4 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ 
6.2.5พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 
6.2.6 พัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
6.2.7 จัดสวัสดิการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 
6.2.8 ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมสภาคณาจารย์ 
สโมสร ฯลฯ 
6.3.1 พัฒนาระบบกลไก
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากร 
6.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

  ผ่านกระบวนการ
แลกเปลีย่นและเรยีนรู้
โดยใช้ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน มาร่วมใน
การวิจัยมีการพัฒนา
ระบบบรหิาร
งบประมาณโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ใน
การบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ มีการ
รายงานและติดตาม
การบริหารจัดการ
งบประมาณภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้ง
ของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก 
สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาระบบงานด้าน
การประกันคณุภาพ 
การสร้างเครือข่าย
และการสรา้งผู้
ประเมินหน้าใหม่ให้มี
สัดส่วนทุกคณะ 
วิทยาลัย มีการจัด
สวัสดิการ ด้านการ
ครองชีพให้กับ
บุคลากรอยา่งทั่วถึง 
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรมีระดับ
วิทยะฐานะที่สูงข้ึน 
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  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน 
การท าผลงานวิชาการ
ของบุคลากร 
6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน 
การศึกษา ดูงาน และ
ฝึกอบรม ของบุคลากร
ทั้งในและต่างประเทศ 
6.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดท าต าราเอกสาร
และสื่อประกอบการ
สอน 
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3. ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การบริการวิชาการ
แก่สังคม โดยเน้น
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน า
ผลการวิจัยไปใช้และ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม น้อมน า
ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การท างานและการ
ด าเนินชีวิต 

3.1.1 พัฒนาศูนย์บริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
3.1.2 พัฒนาระบบกลไกการ
บริการวิชาการ การช้ีน าสังคม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ
3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมของนักศึกษาและ
บุคลากรในการพัฒนาชุมชน
และสังคมในด้านสุขภาพ
อนามัย การประกอบอาชีพ 
และวิชาชีพในองค์กร 
ต่าง ๆ 
3.1.4 ส่งเสรมิ สนับสนนุ ให้
ประชาชนได้มีการพัฒนา
ตนเองใหเ้ป็นพลเมืองดีของ
สังคมและประเทศชาต ิ
3.2.1 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการที่เน้นการอนุรักษ์
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                 ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
3.2.2 ปลูกจิตส านึกของ
นักศึกษาให้มีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนและ
สังคม   
  

√  จัดตั้งหน่วยงานบริการ
วิชาการและสถาบัน
จัดการความรู้เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
งานวิจัยโดยการน าภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษามีการ
แลกเปลีย่นและเรยีนรู้
ร่วมทั้งจัดกิจกรรมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น มี
โครงการประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการ
จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง มีการด าเนิน
โครงการบ้านดินที่ถือ
เป็นโครงการต่อเนื่อง 
มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
ชุมชนและท้องถิ่น 
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สอดคล้อง 

  3.3.1 พัฒนาศนูยส์าธติ
เศรษฐกจิพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ของนกัศึกษา 
บุคลากร ท้องถิ่นและ
สังคม           
3.3.2 จัดโครงการ/
กิจกรรม การเผยแพร่ที่
สอดคล้องกับโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในการ
บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม 
3.3.3 จัดท าสื่อ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่เข้าถึง
นักศึกษา บุคลากร 
ท้องถิ่นและสังคม 

   

4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สนับสนุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสังคมและน ามา
ซึ่งช่ือเสียงและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน 

2.1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการบรหิารจดัการ
งานวิจัยให้มปีระสทิธิภาพ 
2.1.2 น าผลงานวิจยัไป
ถ่ายทอดเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
2.2.1 พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การตีพิมพ์
เผยแพร่ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 

√  มีการจัดท าระเบียบและ
กลไกงานวิจัยเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติส าหรับนักวิจยั มี
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสร้างงานวิจัย 
ทั้งในส่วนท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐและ
ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน
ผ่านงบประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย มี
นโยบายสนับสนุนให้มีการ
น าเสนอ เผยแพร่ และ
ตีพิมพ์งานวิจัยในเวที
ระดับชาติ - 
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  2.1.2 น าผลงานวิจยัไป
ถ่ายทอดเพื่อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
2.2.1 พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ การตีพิมพ์
เผยแพร่ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2.2.2 สนบัสนนุทุนในการ
ท าวิจัยใหแ้ก่นักศึกษา
และบุคลากร ที่เกีย่วข้อง
กับโรงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.3.1 สนับสนุนการวิจัย
ที่มีส่วนร่วมจากหลาย
องค์กร (Multi 
Centers) และอาจ
ร่วมกับภาครัฐและธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเอกชน 

  นานาชาติ มีเครือข่าย
งานวิจัยในหลากหลาย
สาขา 

5. ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาต ิ

4.1.1 พัฒนาศนูย์
ศิลปวฒันธรรม  
แหล่งเรียนรู้ และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4.1.2 จัดกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรดา้น
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
รวมทั้งของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

√  มีการจัดกจิกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมให้กับบุคลากร 
นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น จังหวัดในการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นร่วมกิจกรรมวันลอย
กระทงจังหวัดร้อยเอด็ 
งานบุญผะเหวดฟังเทศน์
มหาชาติ ของจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ สอดคล้อง ไม่
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 ที่มหาวิทยาลัยไดส้่ง
นักศึกษาเข้าร่วมเป็น
ประจ าทุกป ี

6. ด้านการผลิตครู ส่งเสริม
วิทยฐานะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและวิชาชีพอ่ืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5.1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นแหล่งบริการ
วิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5.1.2 พัฒนาหลกัสตูรใน
การผลติบณัฑติครูใหไ้ด้
มาตรฐานและทันสมยัและ
สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง
ในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 
5.1.3 พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5.1.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานอยู่ใน 

√  มีการจัดโครงการเพื่อ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู เพื่อ
เป็นการบริการวิชาการ
ทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง 
ผ่านหลักสูตรระยะสั้นใน
หลายๆหลักสูตร พัฒนา
หลักสตูรดา้นการศึกษา
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  4 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ปีงบประมาณ  2557 – 2560  
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 และระบบการวัดผล
งานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเปูาหมายของการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าผลตัวชี้วัดการด าเนินงานหลัก และเกณฑ์มาตรฐานไว้
ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
คุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
4.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  การวางแผนยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  1.1  การวิเคราะห์SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths)  และจุดอ่อน (Weaknesses) ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านระบบองค์การ ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์การด้านรูปแบบการน าองค์การ 
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส 
(Opportunities)  และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผู้รับบริการ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี   
  1.2  การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) โดยการน าผลการ
วิเคราะห์สภาพภายนอก และภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาประเมินสถานภาพ
ขององค์กรต่อไป 
  1.3  การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพ่ือก าหนดให้แน่ชัดว่าองค์กร
ด าเนินการในลักษณะใด  มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไร  และเปูาหมายขององค์กรคือด้านใดบ้าง มีปรัชญาใน
การด าเนินการเช่นใด 

 1.4 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) 
  
 
 



 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.5 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  1.6 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  1.7 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

1.8 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

  1.9 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 2.  การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและการก าหนดเปูาหมายขององค์กร 
  2.2  การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการ โดย
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และตัวชี้วัด 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบันประกอบด้วย   

1.ผู้บริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจ 
แผนกลยุทธ์และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ  (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่
ควรมีการพิจารณาจาก1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลัก
ของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการส่งเสริมการวิจัย
การบริการวิชาการและสังคมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้สอดคล้องกับ
เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลกับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้ 
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

3.ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของสถาบันให้ทันสมัยน ามาใช้ในการติดตามผลการบริหาร 
สารสนเทศการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ2
ครั้งและน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 
 
 
 
 



 

 
 3.  การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  3.1  การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  3.2  การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจท าให้ต้องมีการ
ปรับแผนกลยุทธ์ 
 
4.2 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
ย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม  อบรม  สัมมนา  เป็นต้น 
 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเดินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิด
ประสิทธิผล  คุณภาพ  และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต้องให้การ
สนับสนุนในการจัดโครงสร้าง  ระบบการด าเนินงาน  งบประมาณ  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลากร
ในการรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
 การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น  มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความร่วมมือของ
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  บุคลากรต่าง ๆ ให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน  โดยการพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ  การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม การสร้างความผูกพันและการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  รวมทั้ งการสร้างสิ่งจูงใจในการท างาน มหาวิทยาลัย
จะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี  ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องก าหนดแผนงาน  โครงการ กิจกรรม ผลผลิต  ผลลัพธ์  ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก  คือ การผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  การท านุศิลปวัฒนธรรมและ
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร  ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์  13  เปูาประสงคแ์ละ  47 กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย  โดยด าเนินการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
ก.พ.ร.,สมศ. และหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ ดังแผนภาพ  (Flow  Chart)  ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ น าไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา  4  ปี  งบประมาณ  2557 – 2560 
จะมีแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 
2. แผนกลยุทธ์การวิจัย 
3. แผนกลยุทธ์การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. แผนกลยุทธ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. แผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน 
6. แผนกลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จากแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแต่ละปี  จึงประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการวิจัย 
5. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การบริการวิชาการแก่สังคม 
6. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  การบริหารการเงิน 
8. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ปีงบประมาณ  2557 - 2560 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอด็ 
ประจ าปีงบประมาณ  2556, 2557, 2558, 2559, 
2560 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  คณะ/
วิทยาลัย/หน่วยงาน 

แผนกลยุทธ์ของ  คณะ/วิทยาลยั/
หน่วยงาน 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล 
           รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ 1.1 : เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของชาติสากล 
             และความต้องการของท้องถิ่น 
          1.2 : เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้ท างานหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ) 
75 77 79 81 คณะ / วิทยาลัย 

 ด้านสังคมศาสตร์      
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์(คน) 769 923 975 1,010 ส านักวิชาการฯ 
3 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์(คน) 2,300 2,300 2,300 2,300 ส านักวิชาการฯ 
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ (คน) 153 215 240 300 ส านักวิชาการฯ 
5 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์(คน) 680 680 680 680 ส านักวิชาการฯ 
 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ      
6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(คน) 
0 0 0 30 ส านักวิชาการฯ 

7 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(คน) 

30 30 30 30 ส านักวิชาการฯ 

8 บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรอืเอก (ร้อยละ) 

60 62 64 66 บัณฑิตวิทยาลัย 

9 หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน TQF (ร้อยละ) 100 100 100 100 - คณะ / วิทยาลัย 
- ส านักวิชาการฯ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสม 
            ต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน 
 
   เป้าประสงค์ที่ 2.1  เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
             และสังคม 
          2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 
          2.3 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 จ านวนโครงการวิจยัใหม่ (โครงการ) 10 12 14 16 สถาบันวิจัยฯ 
2 จ านวนโครงการวิจยัที่แล้วเสร็จ(โครงการ) 7 9 11 13 สถาบันวิจัยฯ 
3 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์เผยแพร่ 

หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า(ร้อยละ) 

60 62 64 66 สถาบันวิจัยฯ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
น าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อมน าส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต 

   เป้าประสงค์ที่  3.1 :  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอาชีพ วิชาชีพ และความเป็นอยู่รวมทั้ง 
              สุขภาพอนามัย 
           3.2 : เพ่ือแสดงออกถึงบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
           3.3 : เพ่ือปลูกฝังบุคลากรและนักศึกษาให้มีจิตวิญญาณของการมีจิตอาสาในการ 
              พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 จ านวนงานเผยแพรค่วามรู้บริการวิชาการ 

(โครงการ) 
5 8 11 14 สถาบันวิจัยฯ 

2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ  
(ร้อยละ) 

80 82 84 86 สถาบันวิจัยฯ 

3 บริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด (ร้อยละ) 

80 82 84 86 สถาบันวิจัยฯ 

4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด ารฯิ (รอ้ยละ) 

80 82 84 86 สถาบันวิจัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ 
   เป้าประสงค์ที่  4.1 : เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษว์ัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
          4.2:   เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (โครงการ) 10 12 14 16 ศูนย์วัฒนธรรม ส านัก

กิจการนักศึกษา 
2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ) 
80 82 84 86 ศูนย์วัฒนธรรม ส านัก

กิจการนักศึกษา 
3 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว

เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ) 
80 82 84 86 ศูนย์วัฒนธรรม ส านัก

กิจการนักศึกษา 
4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ) 
80 82 84 86 ศูนย์วัฒนธรรม ส านัก

กิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
   เป้าประสงค์ : เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
          ของประเทศและสากล 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่าน

การพัฒนา (คน)* 
250 250 250 250 วิทยาลัยการศึกษา 

2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ
หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ร้อยละ) 

80 82 84 86 วิทยาลัยการศึกษา 

 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับหารจัดสรรเงินอุดหนุนที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ปี ไม่เกิน 
250 คน 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6:  พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ 
             โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
   เป้าประสงค์ที่ 6.1: เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูเ้รือ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ 6.2 : เพ่ือให้การบริหารจดัการสถาบนัมีคุณภาพและประสิทธภิาพ ความสุจรติ ยุตธิรรม 
            ความรักความสามัคค ี
   เป้าประสงค์ที่ 6.3: เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ และสมรรถนะสูง 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 
1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(ร้อยละ) 
65 67 69 71 ฝุายการเงิน  

กองนโยบายและแผน 
2 ความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษา(ร้อยละ) 
75 77 79 81 คณะ / วิทยาลัย 

3 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก
(ร้อยละ) 

3 4 5 6 ฝุายการเจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ กองกลาง 

4 อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 3 4 5 6 ฝุายการเจ้าหน้าท่ีและ
นิติการ กองกลาง 

 
    



 

ส่วนที่  5 
การก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา  
9(3) และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี  เพ่ื อเปิดเผยและแสดงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ  สถานะทางการเงิน  บุคลากร  
ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามมาตรา 16ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดย
จัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้
เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการก ากับติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์  เพื่อน าไปสู่
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  โดยด าเนินการก ากับติดตาม  ตัวชี้วัดที่ 7.1  ด้านภาวะผู้น าของ
สภาสถาบัน และผู้บริหารทุกระดับของสถาบันดังนี้ 
 

1. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 1.1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยปีละ1-2 ครั้งเพ่ือทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

 1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพ่ือทบทวนเปูาหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปี
ถัดไปพร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่างๆที่ตรงกั บ
กลุ่มเปูาหมาย 

 
 
 
 
 

 



 

2.ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร2ทางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับมีการก ากับและตรวจสอบเพ่ือให้
เกิดความม่ันใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

 2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์การให้คล่องตัว (lean organization) เป็นต้น 
 

3.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นการสอนงานที่หน้างาน (on – the 
– job training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นต้น 

 3.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานอาทิการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฎิบัติ (community of practices) เป็นต้น 
 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

 4.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบัน
ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

 4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบการก ากับ  ติดตามและประเมินผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พ.ศ. 2557-2560 
 การก ากับ  ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการ  ในระบบการก ากับ  ติดตามและประเมินผล  มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง  
 ส าหรับกรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ และความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ  การประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณ  
และการตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย  นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  กล่าวคือ  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)  การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และ  
การประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณและการติดตามและ
ประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 

 


