
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมน ามาซึ่งชื่อเสียง

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนา

ชุมชนและสังคม น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 



 
 

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

2.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการ 
พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
และสังคม 

2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริหารจดัการงานวิจัยให้มี
ประสิทธภิาพ 
2.1.2 น าผลงานวิจยัไปถ่ายทอดเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม 

2.2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา รวมถึงการสร้างชื่อเสียง
ให้กับสถาบัน 

2.2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.2.2 สนับสนุนทุนในการท าวิจยั
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่
เกี่ยวข้องกับโรงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2.3.1 สนับสนุนการวิจัยที่มีส่วน
ร่วมจากหลายองค์กร (Multi 
Centers) และร่วมกับภาครัฐและ
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 พัฒนาศูนย์บริการวชิาการ     ให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ 
การชี้น าสังคมการถ่ายทอด เทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
3.1.3 ส่งเสริม สนับสนนุ กิจกรรมของ
นักศึกษาและบุคลากร 
ในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้าน
สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ และ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
3.1.4 ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ประชาชนได้มีการ
พัฒนาตนเองให้เปน็พลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาต ิ

3.2 เพ่ือแสดงออกถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

3.2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่
เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม                 ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ 
3.2.2 ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้มี
ความรับผิดชอบต่อประชาชนและ
สังคม                โดยการจัดโครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่ 

3.3 เพ่ือปลูกฝังบุคลากรและ
นักศึกษาให้มีจิตวิญญาณของการมี
จิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3..3.1 พฒันาศนูยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริให้เปน็แหลง่เรียนรู้ของ
นักศึกษา บุคลากร ท้องถิ่นและสังคม           
3.3.2จัดโครงการ/กิจกรรมการเผย แพร่ที่
สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสงัคม3.3.3 จัดท าสือ่ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ที่เข้าถงึนักศึกษา 
บุคลากร ท้องถิ่นและสังคม 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
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 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติรวมทั้งของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5.1 เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติ 
ได้ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของประเทศและสากล 

5.1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5.1.2 พัฒนาหลักสูตรในการผลติบัณฑิต
ครูให้ได้มาตรฐานและทันสมัยและ
สามารถปฏิบัติงานได้ท้ังในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 
5.1.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: 
พัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
จัดการสถาบันตามวิสัยทัศน์และ
เอกลักษณ์  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

6.1 เพ่ือให้สถาบันเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

6.1.1 อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 
6.1.2 พัฒนาพลังงานทดแทนน ามาใช้
ในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน 
6.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การน าวัสดุที่
ใช้แล้วและเหลือใช้  
น ากลับมาใช้ใหม่ 
6.1.4 พัฒนาอาคารสถานที่ 
เพ่ือประหยัดการใช้พลังงาน 
6.1.5 ลดมลภาวะทางอากาศจากการ
ใช้ยานพาหนะ 
6.1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้
สารอินทรีย์ในการเกษตรกรรมทั้งใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน 

6.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
สถาบันมีคุณภาพและ 
ประสิทธภิาพ ความสุจรติ  
ยุติธรรมความรักความสามัคค ี

6.2.1 พฒันาระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการการเงิน การคลัง พัสดุ
และการบริหารงานบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 
6.2.2 พัฒนาระบบการก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบ 
6.2.3พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และจัดการความเสี่ยง 
6.2.4พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
6.2.5พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 
6.2.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
6.2.7 จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร 
6.2.8 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภา
คณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
 6..3 เพ่ือให้บุคลากรขององค์กร 

มีคุณภาพ และสมรรถนะสูง 
 
 

6.3.1 พัฒนาระบบกลไกการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร 
6.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การท า
ผลงานวิชาการของบุคลากร 
6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา    
ดูงาน และฝึกอบรม ของบุคลากรทั้งใน
และต่างประเทศ 
6.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท า 
ต าราเอกสารและสื่อประกอบการสอน 



 
 

 

ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม 
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3.1 เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้รับ

การพัฒนาอาชีพวิชาชีพและความ

เป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

3.2 เพื่อแสดงออกถึงบทบาท 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ประเทศชาติ 

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ความรู ้
ความสามารถตามมาตรฐานของ

ชาติสากลและความต้องการของ

ท้องถิ่น 

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 

2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน

การวิจยัให้กบับุคลากร 

รวมถึงการสร้างชื่อเสียง

ให้กับสถาบัน 

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 
เพื่อให้สังคมและประเทศชาติ

ได้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานของประเทศและ

สากล 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2557-2560 

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



 
 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 
2557 - 2560 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 

เหตุผลสนับสนนุการวิเคราะห์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

                 

1. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้ง
ปลูกฝังการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

√ 

  
 

  
 

  
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผน 
กลยุทธ์สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการเพราะมีการส่งเสรมิการจดัค่า
อาสาพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จัดการ
เรียนการสอนให้กับนักศึกษาผ่าน 
มคอ.3 การจัดการเรยีนการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
การเตรียมนักศึกษาก่อนการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในทุกสาขาวิชา 
การจัดอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อเตรียมการรองรับสูส่ากล 

 

 

 



 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 
2557 - 2560 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

เหตุผลสนับสนนุการวิเคราะห์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

                 

2. สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมน ามาซึ่งช่ือเสียงและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสถาบัน 

 

   √ 

  

 

  
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการเพราะมี
โครงการบริการวิชาการลงสู่ชุมชน ท้องถิ่น 
ภายใต้งานวิจัยและการน าเครือข่ายภูมิปญัญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
และบริการวิชาการการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา 
เป็นศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงเชิญชวน
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดสู่ชุมชน 
ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร จดลขิสิทธิ์งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ส่งเสริมการตพีิมพ์ การ
น าเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ
และนานาชาต ิ
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 
2557 - 2560 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

เหตุผลสนับสนนุการวิเคราะห์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

                 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุน การบริการวชิาการแก่
สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
น าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและ
สังคม น้อมน าส่งเสรมิและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยกุต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน
และการด าเนินชีวิต 

 

  

 

  

√ 

  
 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 ของแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการ เพราะมีการ
สร้างงานวิจัยชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย
ทางด้านการสร้างพลังงานทดแทนการพัฒนา
ต่อยอดอาชีพชุมชน (ปลาร้าอัดก้อน) และ
บูรณาการงานวิจัยลงสู่ชุมชน พัฒนางานวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิจัดตั้งศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงโดยการบรูณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและผู้มีความรู้ของชุมชนมาร่วม
ถ่ายทอดองค์ความรูล้งสู่ชุมชน  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 
2557 - 2560 

การวิเคราะหค์วามสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

เหตุผลสนับสนนุการวิเคราะห์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

                 

4.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เสรมิสร้างความรู้ความ
เข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ 

 

  

 

  
 

  

√ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ของแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการเพราะมี
โครงการที่ร่วมกับชุมชน 
ท้องถิ่น จังหวัด ในการอนุรักษ ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น เช่น การ
ร่วมกับจังหวัดในการจัดกิจกรรม 
งานบุญผะเหวด งานลอยกระทง 
การจัดกิจกรรมบญุกฐินท่ีเป็นโครงการ
ต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 
2557 - 2560 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

เหตุผลสนับสนนุการวิเคราะห์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

                 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

√ 

  

 

  
 

  

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 ของแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการเพราะมีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู และพัฒนา
หลักสตูรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครุและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บริการและ
พัฒนาครูรวมทั้งในส่วนของนักศึกษาเองก็ได้มี
การจัดโครงการเพื่อเตรยีมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู และจดัระบบครูพี่เลี้ยงเพื่อให้โรงเรียนและ
มหาวิทยาลยัไดม้ีทิศทางในการสรา้งครูมือใหม่
อย่างมืออาชีพพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาและต่อยอดให้บริการ
วิชาการส าหรับบุคลากรทางการศกึษาที่ยังไม่
มีใบประกอบวิชาชีพ 
 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนกลยุทธ ์

ประจ าปีงบประมาณ 
2557 - 2560 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

เหตุผลสนับสนนุการวิเคราะห์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 

                 

6. พัฒนาและส่งเสริมการบรหิารจดัการ
สถาบันตามวสิัยทัศน์และเอกลักษณ์  โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

√ 

  

√ 

  

√ 

  

√ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 ของแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการเพราะการ
บริหารจดัการเป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การสร้าง
งานวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการจัดสรรและ
สนับสนุนงบประมาณและระบบบริหารจดัการ 
ระบบอิเลคทรอนิกสเ์พื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  

 

 

 

 



 
 

 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลติบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของประเทศและสากล รวมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   เป้าประสงค์ที ่1.1 : เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของชาติสากลและความต้องการของท้องถิ่น 

      กลยุทธ์ :  1.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสยัทัศน์และทิศทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขนัในระดับประเทศและประชาคมอาเซียน 

           1.1.2  พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

           1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและวัฒนธรรม 

           1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการศึกษาให้มีประสทิธิภาพ 

           1.1.5 พัฒนาระบบและกลไกการติดต่อสื่อสารกบัศิษย์เก่า 

           1.1.6 จัดระบบการศึกษา หลักสตูร การสอบใหส้อดคล้องกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน 

   เป้าประสงค์ที่ 1.2 : เพื่อผลิตบัณฑติให้ตรงตามอัตลักษณ์ 

       กลยุทธ์ : 1.2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความรบัผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้มีพระคณุ       

           1.2.2  ปลูกฝังนักศึกษาใหม้ีจติส านึกในเรื่องอนุรักษแ์ละพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
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1.1 1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการพฒันา
กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 225 คน 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

หลักสูตรใหม่/หลักสูตร
ปรับปรุง 

ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลกัการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ตามสภาพจริง 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

อาจารย์ จ านวน 100 คน ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.2 อบรมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
เร่ือง เทคนิคการให้ค าปรึกษาและบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีต่อการให้ค าปรกึษาแก่
นักศึกษา 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

อาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาใหม ่
จ านวน 80 คน 

 /  ส านักวิชาการและ
ประมวลผล 

ทุกคณะ 

1.1 1.1.2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80 ยังไม่ได้ด าเนินการ ส านักกิจการนักศึกษา ทุกคณะ 

1.1 1.1.5 โครงการจัดท าช่องทางติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80 อยู่ระหว่างด าเนินการ ส านักกิจการนักศึกษา ทุกคณะ 

1.1 1.2.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสูค่วามเป็น
เลิศทางการกีฬา กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
รอบคัดเลือก 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 1,000 
คน 
- ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่างด าเนินการ รองอธิการบดีฝุายกจิการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศกึษา 

1.1 1.2.1 โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 150คน 
- ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่างด าเนินการ รองอธิการบดีฝุายกจิการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 
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1.2 1.2.1 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- อาจารยแ์ละบุคลากร 
100 คน 
- ร้อยละ 80 

อยู่ระหว่างด าเนินการ รองอธิการบดีฝุายกจิการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและสโมสร
อาจารย์บุคลากร 

ส านักกิจการนักศึกษา 
และสโมสรอาจารย์
บุคลากร 

1.2 1.2.1 โครงการเสริมศักยภาพนกัศึกษาสู่ความเป็นเลิศทาง
กีฬา กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 
รอบมหกรรม 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 150คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 

1.2 1.2.1 โครงการกีฬาภายในนักศึกษาภาคปกติ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 1,000 
คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการกีฬาภายในนักศึกษาภาค กศ.ปช. - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 500 
คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กีฬาน้องใหม่ต้านภยัยาเสพติด Freshy Day 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 1,000 
คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการอบรมเพื่อนที่ปรึกษา รุ่นที่ 1 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 100คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ
นักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

ส านักกิจการนักศึกษา 

1.2 1.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นักศึกษาจ านวน 1,000 
คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 
 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 
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1.2 1.2.1 โครงการพิธีไหว้คร ู - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นกัศึกษาจ านวน 1,000คน 

- ร้อยละ 80 
 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  

 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 
และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นกัศึกษาจ านวน 1,000คน 

- ร้อยละ 80 
  / รองอธิการบดีฝุายกจิการ  

 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 
และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาต ิ - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- นกัศึกษา จ านวน1,000คน 

- ร้อยละ 80 
 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  

 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 
และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการราชภัฏสดุดี - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

 /  รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

  / รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 

1.2 1.2.1 โครงการวันราชภฏั มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

  / รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 
 

1.2 1.2.2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม :  
ราชภัฏสีเขียว 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

- บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 1,000 คน 
- ร้อยละ 80 

  / รองอธิการบดีฝุายกจิการ  
 นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม 

และคณบดีทกุคณะ 

- ส านักกิจการนักศึกษา 
- ทุกคณะ 
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1.1 1.1.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

หลักสูตรใหม่ที่ผ่านการวิพากษ ์ หลักสูตรใหม่ จ านวน 3 
หลักสูตร 

 /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558 2 หลักสูตร  /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร (มคอ.3,4,5,6) 

จ านวนรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุง มคอ. จ านวนรายวิชา  /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการอบรมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความรู้ความเข้าใจ 
- ร้อยละการน าไปใช้ 

- ร้อยละ 80  /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษเพื่อ
งานอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญช ี

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
- ร้อยละการมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
เพิ่มขึ้น 

นักศึกษาชั้นปีที ่3-4 
คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 
- ร้อยละ 80 

 /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชีพแก่
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละผู้ทดสอบมีคะแนนระดับปานกลางข้ึนไป 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 60 

 /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา หนึ่ง
สาขาวิชาหนึ่งโรงเรียน 

- จ านวนโรงเรียนเครือข่าย สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 6 โรงเรียน 

 /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการเปิดโลกธุรกิจสูอ่าเซียน ครั้งที่ 3 - ร้อยละของสถานศึกษาร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 

สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 สถาบัน 

 /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชพีใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของความรู้ที่ได้รับจากการเตรียมความ
พร้อมทักษะวิชาชีพ 

- ร้อยละ 80  /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี
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1.1 1.1.6 โครงการ Young Blood ครั้งที่ 2 คณะ
บริหารธุรกิจและการบัญช ี

- ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการพัฒนาปรับปรุงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80  /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการทดสอบฝีมือแรงงานด้านคอมพวิเตอร์
ธุรกิจและการโรงแรม 

- จ านวนผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
- ร้อยละของความรูท้ี่ได้รับเพือ่ทดสอบฝีมอืแรงงาน 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

 /  คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านอาหารไทยและ
ขนมไทย 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการที่สามารถน าความรู้
มาประยุกตก์ารประกอบอาหารและขนมไทย 

- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญช ี

 

1.1 1.1.6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 1 หลักสูตร  /  คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

1.1 1.1.2 โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาตา่งประเทศ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80  /  คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

1.1 1.1.2 โครงการเสริมทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80   / คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

1.1 1.1.2 โครงการอบรมการเขียน โปรแกรมฐานข้อมูล 
Nosql MangoDB 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80  /  คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

1.1 1.1.2 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
Oracle 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80  /  คณะเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

1.1 
1.2 

1.1.1 
1.2.1 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษา และ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80   / คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

1.1 1.1.4 โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละ 80  /  ทุกคณะ  



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและน ามาซึ่งชื่อเสียงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้      

กับสถาบัน 

    เป้าประสงค์ที่ 2.1 : เพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

       กลยุทธ์ : 2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสทิธิภาพ 

           2.1.2 น าผลงานวิจยัไปถ่ายทอดเพ่ือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

   เป้าประสงค์ที่ 2.2 : เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรและนักศึกษารวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

      กลยุทธ์ : 2.2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์เผยแพร่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ชุมชนและสังคม 

           2.2.2  สนับสนุนทุนในการท าวิจัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       เป้าประสงค์ที่ 2.3 : เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

      กลยุทธ์ : สนับสนุนการวิจัยที่มีส่วนร่วมจากหลายองค์กร (Multi Centers) และอาจร่วมกับภาครัฐและธุรกิจ อุตสาหกรรมเอกชน 
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2.1 2.1.2 กระบวนการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บา้นต้นแบบเศรษฐกจิพอเพยีง : 
กรณีศึกษาบ้านกุดแข ้ต าบลนางาม อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.จิราพร  
บาริศร ี

 

2.1 2.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มแม่น้ าชี กรณีศึกษา : ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.จิราพร บาริศรี  
2.1 2.1.2 การพัฒนาและยกระดับการผลิตสบู่สมนุไพร และสารสกัดธรรมชาต ิเพื่อเพิม่รายได้ให้กบั

ชุมชน ต าบล ท่ามว่ง อ าเภอเสลภูม ิและ ต าบลมะบ้า อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.กนกกรณ์ 

ศิริทิพย์ 
 

2.1 2.1.2 การยกระดับมาตรฐานการย้อมผ้าดว้ยสธีรรมชาติ บ้านตาหยวก อ.สวุรรณภูม ิจ.ร้อยเอด็ ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย ์  
2.1 2.1.2 พืชสมุนไพรพื้นบ้านและการเสือ่มถอยขององค์ความรู้ของการใช้พชืสมุนไพรของกลุ่มชาติ

พันธุ์ไทลาวในต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.เอื้อมพร 

จันทร์สองดวง 
 

2.1 2.1.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลกูพริกเพื่อการค้าของเกษตรกร อ าเภอเสลภมูิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.อัจฉรียา 
พัฒนสระค ู

 

2.1 2.1.2 การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ าส าหรับตู้นึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพื่อลดการใช้เชื่อเพลิงจากฟืนของกลุ่ม
เกษตรกรในชมุชนบา้นหวายหลึม 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ธีรศาสตร์ 
คณาศรี 

 

2.1 2.1.2 รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวยัเรียนโดยการมีสว่นร่วมของครูและครอบครวัใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ทิพย์ภารัตน์ 
ไชยชนะแสง 

 

2.1 2.1.2 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ปุาไม ้กรณีศึกษา : ปุาดงหนั บา้นทา่ม่วง อ าเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใชก้ระบวนการทาง สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.ศักดิ์ศรี  
สืบสิงห์ 

 

2.1 2.1.2 การเตรียมแคลเซียมอัลจิเนตฟิล์มดว้ยวธิีใหม่เพื่อประยุกต์ใชท้างชวีการแพทย ์ ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.เกษร เมรัตน์  
2.1 2.1.2 องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งของต้นสาธรและทดสอบฤทธิ์ต้านเชือ้รา ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา  
2.1 2.1.2 พืชสมุนไพรส าหรับสตรีหลังคลอดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว และกลุ่มชาตพิันธุภ์ูไทใน

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.เอื้อมพร 
จันทร์สองดวง 
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2.1 2.1.2 ระบบการผลิตผกัพื้นบา้นในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตเชิงพานิชย์ใน
พื้นที่บ้านมะหรี ่ต าบลภูเงิน อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.ชัญญรินทร์ 
สมพร 

 

2.1 2.1.2 รูปแบบการปรับตวัของชุมชนรอบข้างมหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดจากผลกระทบของ
ความเป็นเมอืง 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.ชนาใจ 
หมื่นไธสง 

 

2.1 2.1.2 การพฟัฟิงขา้วตา่งสายพันธุ์ด้วยเทคนิคฟลอูิไดเซชัน ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.ชลดา  ไร่ขาม  
2.1 2.1.2 การชกัน าให้เกิดหวัของว่านหอมแดงและการประยกุต์ใช ้ ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   /   
2.1 2.1.2 การศึกษาปญัหาและแนวทางในการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์: ศึกษานกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา  อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ปิ่นบุญญา 
ล ามะนา 

 

2.1 2.1.2 การขยายพันธุแ์ละการเก็บรักษาพันธุก์ล้วยไม้ปุาบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อการ
อนุรักษ์และน าคืนสู่ถิ่น เขตปุาผาน้ าทิพย ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.จตุพร  
หงษ์หองค า 

 

2.1 2.1.2 การเกบ็รักษาพันธุก์ล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่อุณหภูมิต่ ากวา่จุดเยือกแข็ง ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.จตุพร หงษ์หองค า  
2.1 2.1.2 คุณสมบัติและแนวทางการพัฒนาวัสดแุร่ธาตุเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดหนองคายและจังหวัดอดุรธาน ี
ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.วัชรากร 

วงศ์ค าจันทร์ 
 

2.1 2.1.2 การวิเคราะห์ความเข้มข้นของรังสีแกมมาในตัวอย่างดินผิวหนา้บริเวณอ าเภอโขงเจียมและ
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอบุลราชธานีกอ่นการสร้างโรงไฟฟูานวิเคลียร์ในประเทศเวยีดนาม 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ภูริต ควินรัมย ์  

2.1 2.1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นชมุชน นา่อยู่ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลท่ามว่ง 
อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ปรมัตถ์   
โพดาพล 

 

2.1 2.1.2 การศึกษาวิธกีารท าเนื้อหมูยา่งอย่างปลอดภัยเพือ่ลดความเสีย่งต่อการได้รับสารก่อมะเร็ง 
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.ธนาวัฒน ์
จูมแพง 

 

2.1 2.1.2 องค์ประกอบของโพลีฟีนอล และคุณสมบัติเพื่อสุขภาพของผลไม้พื้นเมืองในเขต จ.ร้อยเอ็ด ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ ์  
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2.1 2.1.2 การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลกัษณ์อนพุันธ์ของฟลูออรีนคาร์บาโซลชนิดใหม่เพื่อใช้เปน็
สารเรืองแสงสีน้ าเงินในอปุกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย ์

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.กนกกรณ์ 
ศิริทิพย์ 

 

2.1 2.1.2 พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนความคิดสรา้งสรรค์แห่งศตวรรษที ่21 ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   /   
2.1 2.1.2 ศึกษาวัฒนธรรมการตั้งชื่อคณะหมอล าเรื่องต่อกลอนในภาคอีสาน ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ  
2.1 2.1.2 ระบบค้นหาราคาสินค้าเกษตรและค้นหาจุดรับซ้ือสินค้าเกษตร บนอุปกรณ์มือถือและ

อุปกรณ์พกพา    
ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ณัฐธิดา  

บุตรพรม 
 

2.1 2.1.2 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มของเกษตรกรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

ผลงานวิจัย 1 ผลงาน   / อ.ดร.ศักดิ์ศรี 
สืบสิงห์ 

 

2.1 2.1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัย ระบบ 1 ระบบ   / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
2.1 2.1.2 โครงการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลงาน 3 ผลงาน   / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
2.1 2.1.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว เร่ือง 1 เร่ือง   / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
2.1 2.1.2 โครงการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพรกิเพื่อการค้าของเกษตรกร 

อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลงาน 1 ผลงาน 

 
  / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

2.1 2.1.2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงาน 7 ผลงาน   / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
2.1 2.1.2 โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวจิัย คณะบริหารธุรกจิ

และการบัญช ี
เร่ือง 35 เร่ือง   / คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

2.1 2.1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพฒันานักวิจยั -จ านวนนักวิจัย 
-จ านวนทุนวิจัย 
 

-นักวิจัยใหม่ทุก
สาขา 
-ผลงานวิจัย 

  / คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

2.1 2.1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ 
 

-ร้อยละความพึงพอใจ 
-จ านวนทุนวิจัย 

-โครงการ
บริการวิชาการ 

  / คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
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2.1 2.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย -ระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศ 

  / คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

2.1 2.1.2 โครงการเงินอุดหนุนโดรงการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้คณะศิลปศาสตร์ฯ โครงการวิจัย 
 

โครงการวิจัย 
 

  / คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

2.1 2.1.2 กินกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการเขียนโครงการวิจยั เงินทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

อาจารย์ทุกคน   / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.1 2.1.2 กิจกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการ/วิจัยระดับชาติและนานาชาติ บทความวจิัยที่ได้รับ
การตีพิมพ ์

อาจารย์ 4 คน   / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.1 2.1.2 เงินสนับสนุนการท างานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพื่อน าไปใช้ให้เกิดเกิดประโยชน์ ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

อาจารย์ 3 ทีม   / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าผลการวิจัยไปใช้และพัฒนาชุมชนและสังคม น้อม

น าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต    

 เป้าประสงค์ที่ 3.1 :  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมได้รับการพัฒนาอาชีพ วิชาชีพ และความเป็นอยู่รวมทั้งสุขภาพอนามัย  

       กลยุทธ์ : 3.1.1 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

            3.1.2 พัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ การชี้น าสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการ 

                ของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

            3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ  

              และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

            3.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 

  เป้าประสงค์ที่ 3.2 : เพ่ือแสดงออกถึงบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

       กลยุทธ์ : 3.2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ 

            3.2.2 ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม โดยการจัดโครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

               และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

   เป้าประสงค์ที่ 3.3 : เพ่ือปลูกฝังบุคลากรและนักศึกษาให้มีจิตวิญญาณของการมีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      กลยุทธ์ :  3.3.1 พัฒนาศูนย์สาธติเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากรท้องถิ่นและสังคม 

            3.3.2 จัดโครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ที่สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 

            3.3.3 จัดท าสื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เข้าถึงนักศึกษา บุคลากร ท้องถิ่นและสังคม 
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3.1 3.1.1 , 
3.2.1 

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีวและอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / อ.ดร.ศักดิ์ศรี 
สืบสิงห์ 

 

3.1 3.1.1 , 
3.2.1 

โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การผลิตและการ
แปรรูปขา้วหอมมะลิอินทรีย์เพือ่การแข่งขันของประเทศ  

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80  /  ผศ.ดร.กชพร 
น านาผล 

 

3.1 3.1.1 , 
3.2.1 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา ตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common 
European Framework of Reference for Language 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80  /    

3.1 3.1.2 โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจ าป ีพ.ศ. 
๒๕๖๐ 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / คณะนิติรัฐศาสตร์  

3.1 3.1.2 โครงการบริการวิชาการกบัชุมชนจังหวดัร้อยเอ็ด - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / คณะนิติรัฐศาสตร์  

3.1 3.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการแหล่งทอ่งเที่ยวชุมชน - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

 

3.1 3.1.2 โครงการความรู้ด้าน IT สู่ชุมชน - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

 

3.1 3.1.2 โครงการอบรมการพัฒนาระบบ web application ส าหรับ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3.1 3.1.2 โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80  /  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

3.1 3.1.2 โครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

- ร้อยละ 80   / คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



 
 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
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3.1 3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
และร้อยละความพึงพอใจ 
-กิจกรรมบริการวิชาการ 

-จ านวน 100 คน 
ร้อยละ 80 

-กิจกรรมการ
บริการวิชาการ 

  / คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
 

 

3.1 3.1.4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ - ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 80   / ทุกคณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ    

    เป้าประสงค์ที่ 4.1 :  เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

       กลยุทธ์ : 4.1.1 พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            4.1.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติรวมทั้งของประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
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4.1 4.1.2 โครงการกฐินสามัคคี - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
- ร้อยละของนักศึกษา  
และบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
มีความรู้ ความเขา้ใจใน 
คุณค่า ความส านึก และ 
ความภาคภูมิใจใน 
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
และของชาต ิ

- นักศึกษาบุคลากร 
500 คน 
- ร้อยละ 80 

  / รองอธิการฝุายกจิการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมและ
คณบดีทุกคณะ 

- ส านักกิจการ
นักศึกษา 
- ทุกคณะ/หนว่ยงาน 

4.1 4.1.2 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด   / 
4.1 4.1.2 โครงการประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด     / 
4.1 4.1.2 โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด   / 
4.1 4.1.2 โครงการวันราชภฏัมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   / 
4.1 4.1.2 โครงการลอยกระทง   / 
4.1 4.1.2 โครงการวันมาฆบูชา     / 
4.1 4.1.2 โครงการวันเข้าพรรษา   / 
4.1 4.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาดา้นศิลปะการแสดงและการขับร้อง   / 
4.1 4.1.2 โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีพื้นบ้าน   / 
4.1 4.1.2 โครงการบูรณาการงานด้านท าน าบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน   / 
4.1 4.1.2 โครงการส ารวจโบราณสถานและโบราณวัตถุท้องถิ่นร้อยเอ็ด   / 
4.1 4.1.2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นร้อยเอ็ด   / 
4.1 4.1.2 โครงการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   / 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เป้าประสงค์ :  เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศและสากล    

   กลยุทธ์ :    5.1.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาวชิาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      5.1.2 พัฒนาหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตครูให้ได้มาตรฐานและทันสมัยและสามารถปฏิบัติงานได้ท้ังในประเทศและประชาคมอาเซียน 

      5.1.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      5.1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 
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5.1 5.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพของนกัเรียนทีจ่ะเขา้ศึกษาต่อสาขาครุ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้
ค าปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ร้อยละ 80   /   

5.1 5.1.3 โครงการฝกึอบรมวิชาชีพการบัญชีและโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชพีสู่สากล 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ร้อยละ 80   /   

5.1 5.1.1 โครงการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาวิชาชีพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ร้อยละ 80   / ทุกคณะ  

 

 



 
 

 

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 การใช้สารอินทรีย์ในเกษตรกรรมทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

     เป้าประสงค์ที่ 6.2 : เพ่ือให้การบริหารจดัการสถาบนัมีคุณภาพและประสิทธภิาพ ความสุจรติ ยุตธิรรมความรักความสามัคคี 

       กลยุทธ์ : 6.2.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการการเงินการคลังพัสดุและการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

            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 ของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 

            6.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าต าราเอกสารและสื่อประกอบการสอน 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม 

ต่ า
กว

่าเป
้าห

มา
ย 

ตา
มเ

ป้า
หม

าย
 

สูง
กว

่าเป
ูาห

มา
ย 

6.2 6.2.2 ,6.2.4 , 
6.2.6 

โครงการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดี - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / สถาบันจัดการความรู ้  

6.2 6.2.2 ,6.2.4 , 
6.2.6 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
“การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย” 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / สถาบันจัดการความรู ้  

6.2 6.2.2 ,6.2.4 , 
6.2.6 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
“การจัดการความรู้พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / สถาบันจัดการความรู ้  

6.2 6.2.2 ,6.2.4 , 
6.2.6 

การบริหารจัดการส านกังาน     / สถาบันจัดการความรู ้  

6.2 6.2.6 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 2558 
 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

 /  กองนโยบายและแผน ทุกคณะ 
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6.2 6.2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวปฏิบัติ
ที่ด“ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี
การศึกษา 2559 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / กองนโยบายและแผน ทุกคณะ 

6.3 6.3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านกักิจการ
นักศึกษาด้านการบริหารงานกิจการนักศึกษา 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ 
30 คน   / ส านักกิจการนักศึกษา  

6.2 6.2.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ ์มหาวิทยาลัยราชภฏั
ร้อยเอ็ด 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนฯ 

  / รองอธิการบดีฝุายวางแผน
และประกันคุณภาพ 

กองนโยบายและแผน 

6.2 6.2.5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวระบบ MIS เพื่อการบริหาร
จัดการงานงบประมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- บุคลากร 20 คน 
- ร้อยละ 80 

  / รองอธิการบดีฝุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 

กองนโยบายและแผน 

6.3 6.3.4 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองนโยบายและแผน 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- บุคลากรกอง
นโยบายและแผน 
25 คน 
- ร้อยละ 80 

  / รองอธิการบดีฝุาย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 

กองนโยบายและแผน 

6.2 6.2.4 โครงการการจัดความรู ้BAAc สู่ความเป็นเลิศ  
(ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั) 

-มีการเผยแพร่การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
-คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- 1 โครงการ 
 
- 1 เล่ม 
 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี
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6.2 6.2.4 โครงการแนวปฏบิัติที่ดี BAAc สู่ความเป็นเลิศ -ข้อเสนอแนวทางการเขยีน
ผลงานวิจัย 
-ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- 1 ฉบบั 
 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

 /  คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

6.2 6.2.4 โครงการ SHOW & SHARE 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 

-การแพร่ผลงานทางด้านวิจัยผลงาน 
-ร้อยละของผูเ้ข้ารว่มโครงการ 
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- 3 ผลงาน 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

  / คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

6.2 6.2.4 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก 
คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด 

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ 1 ฉบับ   / คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

รายงาน การประเมินผลการดาํเนินงาน 

ตามแผนปฏบิตัิราชการ มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 


