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ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน น าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ฉบับนี้ เป็นเครื่องส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
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วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 

นิยำมวิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พ่ึงของชุมชน
เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา จัดท าแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากร               
สายสนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน  
   

 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันและการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี         
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่ผ่านมาและผนวกกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่าง  ๆ ที่ได้       
ชี้จุดเด่นหรือ จุดแข็ง แนวทางปฏิบัติ จึงได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยในปีปัจจุบัน (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับปรับปรุง ได้วาง
กรอบการก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ปรัชญา คือ “Source 
of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิตและได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือ
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 

 

      ยุทธศำสตร์ที่ 1      การพัฒนาท้องถิ่น 
                    ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์  20 ตัวชี้วัด  
                    โดยมีโครงการจ านวน           58 โครงการ  
                    จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  7,883,700  บาท  
                    จ านวนเงินงบประมาณรายได้    767,000  บาท  
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   8,650,700   บาท 
 
 
 



ข 

 

       ยุทธศำสตร์ที่ 2       การผลิตและพัฒนาครู  
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์  11 ตัวชี้วัด   

                   โดยมีโครงการจ านวน    21  โครงการ  
                   จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  1,590,000 บาท  
                   จ านวนเงินงบประมาณรายได้  7,966,900 บาท  
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    9,556,900  บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์  16  ตัวชี้วัด    
  โดยมีโครงการจ านวน       66 โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน 128,932,500 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้     3,531,000 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        132,463,500 บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ   
  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์  16  ตัวชี้วัด   
  โดยมีโครงการจ านวน       53 โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  123,984,900 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้ 111,908,300 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  235,893,200 บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
   ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์  8  ตัวชี้วัด  
   โดยมีโครงการจ านวน    5  โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  4,765,000 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้       -  บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,765,000 บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัด    
  โดยมีโครงการจ านวน   5  โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  1,040,000 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้   -  บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,040,000 บาท 
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ส่วนที่ 1 
ทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นเชิงรุก จึงน าข้อมูลมาวางแผนโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้ง      

4 ระดับ คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย มาตรการ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ 
แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือน าไปสู่การท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหาร
งบประมาณและน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.1 นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 1.1.1 ควำมเป็นมำของนโยบำยสภำมหำวิทยำลัย 
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทิศทางอนาคตของการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเลอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือวิพากษ์และรับฟังความ
คิดเห็นร่วมกัน ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
ประกอบด้วยบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 9 ข้อดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  
    3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
    4. ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
    5. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    6. ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    7. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    8.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    9.  ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทมหาวิทยาลัย 
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 1.1.2 นโยบำยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
    1.1.2.1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรผลิตบัณฑิต 
      1. การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม     
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล 
     2. การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและสากลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาไทย เตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถ          
จบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนายจ้างอย่างน้อยร้อยละ 80 
     3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ 
ควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาการ 
     4. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
     5. จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based)
เพ่ือให้นักศึกษารู้จักคิดเป็น ท าเป็น มีวิจารณญาณ 
     6. ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน 
      7. ผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครูและวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
      8. จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
และเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอ่ืนแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้า 
      9. พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิจัยและเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ภายในปี 2565
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program  
    1.1.2.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
    1. มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจในการบริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
    2. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
และมีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
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    3. มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์
การประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และการให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพักตามความจ าเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
    4. การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง  ๆ         
ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย  
    6. การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัย   
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย  
    1.1.2.3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    
    1. การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการ
พัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    2. การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบโดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    3. สืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มุ่งเน้น     
ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
    4. จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือน
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    1.1.2.4 ด้ำนกำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
    1. จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์และนักศึกษาด าเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น 
    2. โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
โครงการตามศาสตร์พระราชาตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ 
    3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการท า
วิจัยเพิ่มข้ึน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    4. สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการท าวิจัยเชิงพาณิชย์,การท าวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
    5. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  
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    1.1.2.5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
      1. ก าหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
      2. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 
      3. สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกในความเป็นไทย ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์
และเผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
      4. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา
และศาสนาอ่ืน ๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการสอน
การท าสมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากรให้สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  
    1.1.2.6 ด้ำนภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อม 
     1. การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
     2. การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทาง
วิชาการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข 
อบอุ่นและปลอดภัยและในปี 2565 ให้ได้รับรางวัล Green University 
     3. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    1.1.2.7 จัดตั้งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณมหำวิทยำลัย 
      จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร 
    1.1.2.8 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก 
     2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ 
    1.1.2.9 ธรรมนูญมหำวิทยำลัยระบบกำรศึกษำ และแผนแม่บทมหำวิทยำลัย 
      จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี  พ.ศ. 2561 และจัดท าแผนแม่บท 20 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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1.2 นโยบำยและแนวคิดของคณะผู้บริหำร ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ใช้แนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model 

เพ่ือน าไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
 

 
ภำพที่ 1 แนวทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยของคณะผู้บริหำร 

 

4Ps Innovationประกอบด้วย 
 Paradigm Innovation : การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน์ใหม่อย่างมีส่วนร่วม 
  เพ่ือการบริหารเชิงสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 พันธกิจ 
 Position Innovation : เป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม 
  (Innovative University)สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 Process Innovation : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้แก่ 

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

สภาพแวดล้อมพ้ืนที่สีเขียวอย่างบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
 Product Innovation : เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดข้ึนได้แก่ 

- คุณภาพคณาจารย์และบุคลากร 
- คุณภาพบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน 
- คุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- คุณภาพสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียน 
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LTQME-LERT Model 
จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชโชบายและนโยบาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดภายใต้ LTQME-LERT Model ดังนี้ 

L :  LOCAL DEVELOPMENT  การพัฒนาท้องถิ่น 
T :  TEACHER DEVELOPMENT การผลิตและพัฒนาครู 
Q :  QULITY IMPROVEMENT  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
M :  MANAGEMENT DEVELOPMENT  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
E  :  ENVIRONMENT CONSERVATION  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

L-LERT Model 
L-Leadership ภาวะผู้น า คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็น

ผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าพากลุ่มของตนในการพัฒนาท้องถิ่น 
L-Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการท างานเพ่ือท้องถิ่น 

L-Effectiveness การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นว่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

L-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพนับ
ถือ ให้เกียรตปิราชญ์ชาวบ้านและชุมชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

L-Technical Skills พัฒนาทักษะทางเทคนิค ศักยภาพของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของการเป็นแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

L-Teamwork การท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยด้วยการท างานเป็นทีม 

 

T-LERT Model 

T-Leadership ภาวะผู้น า คณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเป็น
ผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าพาให้เกิดการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตครู 

T-Respect การเคารพนับถือ ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครูแสดงออกถึงความเคารพนับถือ
ในวิชาชีพครู และครูของครู ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยการไหว้เมื่อพบปะกัน มีน้ าใจช่วยเหลือกันตามสมควร 
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นไทยให้มีการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น  

T-Responsibility ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู เป็นผู้มีความรับผิดชอบใน
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพคณาจารย์และนักศึกษาครู โดยรวม 
และท าให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการเป็นสถาบันผลิตครูที่ได้รับการยอมรับ 

T-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครู ส่งเสริมการจัดอบรม
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการ
ของศิษย์เก่าครู การจัดอบรมด้านการสื่อการสอนและห้องเรียนอัจฉริยะ 
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Q-LERT Model 
Q-Leadership หลักสูตร คณะ ได้รับการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจัดการศึกษา 

ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในด้านคุณภาพการศึกษา 

Q-Responsibility มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ด าเนินการยกระดับอย่างมีธรรมาภิบาลและตรงตามข้อเท็จจริง  

Q-Technical Skills ทักษะทางเทคนิค ส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาครูมีทักษะตรงตาม
คุณลักษณะพึงประสงค์ในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การวัดประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการของศิษย์เก่า พัฒนาสื่อการสอน
และห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

M-LERT Model 
เป็นการด าเนินการตาม LERT Model เพ่ือบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
 

E-LERT Model 

E-Responsibility ความรับผิดชอบต่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปลูกฝังให้
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในฐานะ 
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์และเป็นแหล่งท ากินของชุมชนรอบด้าน นอกจากนี้  
การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและชุมชนรอบด้าน  

นอกจากนี้ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์และบริหารจัดการ ส าหรับ     
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

 
รายละเอียดและความสมัพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม แสดงดังภาพ 
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L T Q M E 
LOCAL DEVELOPMENT 

พัฒนาท้องถิ่น 
TEACHER 

DEVELOPMENT 
ผลิตและพัฒนาครู 

QUALITY 
IMPROVEMENT  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

MANAGEMENT 
DEVELOPMENT 

พัฒนาการบริหารจัดการ 

ENVIRONMENT 
CONSERVATIONอนุรักษ์

สภาพแวดล้อม 
Leadership 
Efficiency 
Effectiveness 
Respect 
Technical Skills 
Teamwork 

Leadership 
Respect 
Responsibility 
Technical Skills 

Leadership 
Responsibility 
Technical Skills 

Leadership 
Loyalty 
Law and Rule 
Equity 
Efficiency 
Effectiveness 
Respect 
Responsibility 
Re-forming Welfare 
Transparency 
Technical Skills 
Teamwork 

Responsibility 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม 

 
 
 
 
 

INNOVATION 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ค่ำนิยมองค์กร พันธกิจ 
ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 

2.1 ปรัชญำ 
 แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 
 Source of Knowledge for a Lifetime 

ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  
 

2.2 ปณิธำน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 
 

2.3 วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 

นิยำมวิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พ่ึงของชุมชน เป็น
แหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา จัดท าแผนวิชาการในการพัฒนา
ท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นที่ยอมรับหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน  
 

เป้ำประสงค์หลัก (Primary Goal) 
กลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561-2565 
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 
1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการบริการวิชาการ ท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและองค์ความรู้จากฐาน
งานวิจัยส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศท่ีจัดการ
เรียนการสอนเผยแพร่ความรู้และการบริการ
วิชาการในอันดับต้นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑ์ของสถาบัน
ระดับสากล 

 

1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับทักษะ
บัณฑิต ในศตวรรษท่ี 21 

2. บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและ
คุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21 

3. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณาการ
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 
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กลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561-2565 

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

4. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม และหลัก   
ธรรมาภิบาลพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนตำมเป้ำประสงค์หลัก 
กลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2561-2565 
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2565 
1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการ

บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
โครงการส่งเสริมรายได้จากงานวิจัยเป็นฐาน ท าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างรายได้สูงข้ึนร้อยละ 20 
ตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กชช. 2ค. เช่น การมี
งานท า การเรียนรู้ โดยชุมชน การได้รับการศึกษา 

2. โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีผลการ
ประเมินคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 90 

3. มีระบบสารสนเทศท่ีติดอันดับการเผยแพร่องค์
ความรู้ โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับ
สากล 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภฏัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีศักยภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ/วิชาชีพและมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ทุกหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะและคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะครู
ศตวรรษท่ี 21  

3. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

4. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 

5. จ านวนชุมชนที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน 

6. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่บริการ
ของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

7. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8. ผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขไม่น้อยกว่า 158 คะแนน 

9. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2.4 อัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด จิตอาสา 
 

 นิยำมอัตลักษณ์บัณฑิต 
 กล้าคิด 

การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม 
มีภาวะผู้น า 

 จิตอาสา 
 มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและสภาพแวดล้อม 
 

 ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
กล้าคิด 

- มีโครงการที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในด้านความคิด 
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการ 
- มีความเป็นผู้น าสามารถแสดงออกต่อที่สาธารณะในทางสร้างสรรค์ 

จิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม 
- มีโครงการในการพัฒนาท้องถิ่น/สังคม/สภาพแวดล้อม 
 

2.5 เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 

2.6 ค่ำนิยมองค์กร 
“RERU” 

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

2.7 พันธกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
    1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
     2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ   
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    3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า      
ทางวัฒนธรรมของชาติ 
      4. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6. น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี      
จิตวิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์   
จากทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

2.8 ยุทธศำสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย

ภายในจากที่ได้สังเคราะห์กลยุทธ์ออกมาเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่  5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่  6  การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตำมแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยและ 
การผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล น าองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีการประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
 

ภำพที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น และควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์ 
 

เป้ำประสงค์ 
1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง 
2. มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา ท้องถิ่นเสริมสร้าง คุณค่าและจิตส านึก รักษ์ท้องถิ่น 
4. บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนา

ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
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ตำรำงท่ี 1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

กำรพัฒนำท้องถิ่น 1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาและอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างยั่งยืนโดยมี
ทัศนคติที่ดีถูกต้อง 

   
   
   
  

1. จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
ศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

2. บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จ
ด้วยองค์ความรู้ 

2. มีผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
น าไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 

   

1. มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน 

ท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

4. มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 

3. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทยเสริมสร้างคุณค่า
และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย 

4.บูรณาการการจัดการเรียน 
การสอน การวิจัย บริการ
วิชาการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ    

1. หลักสูตรที่น ามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการและ    

มีการเชื่อมโยงการพัฒนาครูประจ าการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู      
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

 
 

 
ภำพที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู และควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์ 

 
 

เป้ำประสงค์ 
1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้     

ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ตำรำงท่ี 2 ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำครู เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

กำรผลิตและ 
พัฒนำครู 

1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และ
สมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรและตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 

1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ 

2  พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัด  
การเรียน การสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/
โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการกับองค์ความรู้
และหลักวิชาการ เพื่อถ่ายทอดสู่นักศึกษา 

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
สมรรถนะตามศาสตร์สาขาวิชา 

4. สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู 
5. พัฒนาครูประจ าการให้มีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 

6. สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้ความส าคัญ 
กับการเป็นครูในภูมิภาค 

7. สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับ    
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ในประเด็นของวิชาชีพครู 

2. ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่     
เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการ
เสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า)  
ที่เข้าสู่วิชาชีพ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้

ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษา ศิษย์เก่าและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์      
ด้านการศึกษาให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 
 

ภำพที่ 4 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและควำมสอดคล้องของเป้ำประสงค์ 
 

เป้ำประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
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ตำรำงท่ี 3 ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

กำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ 
ตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้
ทันสมัยที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

2. ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทาง
วิชาการหรือสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที ่21 

3. ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

4. เพ่ิมอัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัย
อุดมศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายกับภาคี
เครือข่ายในท้องถิ่น 

5. พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 

6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี          

ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับ LERT 4.0Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนกิจการ       
ของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและ
บุคลากรให้เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 
 

ภำพที่ 5 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและควำมสอดคล้องเป้ำประสงค์ 

 
เป้ำประสงค์ 

1.  มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
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ตำรำงท่ี 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 

 

1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
คล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้ 
เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น 
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาล 

3. ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้ 
เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มท่ี 

4. อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจยัและองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

5. พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
และต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและ
งบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 

8. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดี       
ด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

9. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือ
ขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้     

ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหาย         
ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยท าการพัฒนา
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้าง
สุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัยและในปี 2565     ให้
ได้รับรางวัล Green University บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 

ภำพที่ 6 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
 

เป้ำประสงค์ 
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

1. เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอนุรักษ์ธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 

2. เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำรเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสภำพแวดล้อมให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่นโดยด ำเนินกำรให้พื้นที่ของมหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

3. นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยมีจิตอำสำในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
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ตำรำงท่ี 5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

1. ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการ  
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  

3. มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
บริการวิชาการเชิงนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนา
หรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green 
Metric World University Ranking) 

3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน

ทดแทน 
3.  นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม   

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากร   

ในปัจจุบัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้สามารถกระจาย
ไปสู่ระดับท้องถิ่น ชุมชนได้สัดส่วนที่เหมาะสมและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12      
(พ.ศ. 2560 - 2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข       
ในสังคม”  

 

 
 
 

ภำพที่ 7 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

เป้ำประสงค์ 
1. มีกระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม     

ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 

1. มีกระบวนกำรสนับสนนุกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ 

     
        2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภำพ คุณธรรมและ     
             จริยธรรมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
                 สังคมในศตวรรษที่ 21 
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ตำรำงท่ี 23 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ เป้ำประสงค์และกลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

กำรผลิตแพทย์และ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 

1. มีกระบวนการสนับสนุน
การด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. มีการด าเนินการวิจัยศึกษาความ   
เป็นไปได้ในการด าเนินการตั้ง        
คณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสีย 

    ทุกภาคส่วน 
2.  มีการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการที่

ด าเนินการ เพื่อรองรับการรับรอง
มาตรฐาน World Federation for 
Medical Education  (WFME) 

2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมใน 
ศตวรรษท่ี 21 

 1. พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   
ที่มคีุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  
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แผนที่ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
ปรัชญา : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต 

Source of Knowledge for a Lifetime 
ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  

ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา       
ด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลยัช้ันน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
 อัตลักษณ์ลักษณ์ของบัณฑิต  :  กล้าคิด จติอาสา 

เอกลักษณข์องมหำวิทยำลัย  :  เป็นมหาวิทยาลยัที่มีความโดดเด่นใน นวัตกรรม  การพัฒนาท้องถิ่น และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสภาพแวดล้อม   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจที ่1 
ผลิตบัณฑติ  
ที่มีความรู้   
มีคุณธรรม     

 และจรยิธรรม    
จิตอาสา 

พันธกิจที ่2 

ใช้การวิจัยเป็นฐาน
ในการแสวงหาความ
จริงเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

พันธกิจที ่3 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 4 
บริการวิชาการเพื่อ 
เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของผู้น าชุมชน
ผู้น าศาสนาและ 

นักการเมืองท้องถิ่น 

พันธกิจที ่5 

พัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลยัให ้  

สามารถเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู ้

พันธกิจที ่6       
น้อมน าส่งเสริมและ
สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

 

พันธกิจที ่7 
เสรมิสร้าง            

ความเข้มแข็งของ 
วิชาชีพครู 

ผลิตและพัฒนาคร ู
และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

พันธกิจที ่8 
ศึกษาและแสวงหา

แนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะกับการด ารง 

ชีวิตและการประกอบ
อาชีพของปวงชน 

ยุทธศำสตร์ที ่1 

การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที ่2 

การผลิตและพัฒนาคร ู

ยุทธศำสตร์ที ่3 

การยกระดับคณุภาพ

การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที ่4 

การพัฒนาระบบบริหาร 
การจัดการ 

พัน
ธก

ิจ 
ยุท

ธศ
ำส

ตร
 ์ ยุทธศำสตร์ที ่5 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสภาพแวดล้อม 

 

ยุทธศำสตร์ที ่6 

การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
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ท้องถิ่น 
- เปิดหลักสูตรที่เป็นไปตามความ

ต้องการของทอ้งถิน่และตลาด 
แรงงาน 

- สนับสนนุงานวิจัยทีน่ าศาสตร์
ของพระราชามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาทอ้งถิน่ 

- ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเดก็เยาวชน
และผู้สูงอายุ 

- จัดตั้งศนูย์ศิลปวัฒนธรรม เพือ่
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน 

- จัดกิจกรรมสืบสานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

นวัตกรรม 
- ส่งเสรมิงานวิจัย งานสร้างสรรค์

และนวัตกรรมน าไปใช้
ประโยชนก์ับชุมชนทอ้งถิน่
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จัดการศกึษาด้วยกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย
และทนัสมัยด้วยนวัตกรรม 

พันธกจิ 
- พัฒนานักวิจัยรุน่ใหม่ให้สามารถ

ท างานวจิัยและขอทุนจาก
แหล่งทุน 

- พัฒนาฐานข้อมลูด้านงานวิจัย/ 
องค์ความรู้/นวัตกรรมทีม่ี
ประโยชน์ตอ่ชุมชนทอ้งถิน่ 

 

กล
ยุท

ธ ์

ท้องถ่ิน 
- พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย

โรงเรียน ชุมชนท้องถ่ิน ศิษย์เก่า  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มี     
ส่วนร่วมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

-  พัฒนาโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้
เป็นต้นแบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ิน 

นวัตกรรม 
- แสวงหาและพัฒนาอาจารย์

ต้นแบบในการสอนและการผลิต
นวัตกรรม (ครูของครู)  ให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

- วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ รูปแบบ
การผลิตครูและบุคลลากรทาง
การศึกษาด้วยนวัตกรรม 

พันธกิจ 
- พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้

ทันสมัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน
สมรรถนะของอาชีพ 

- พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียน
เครือข่ายมาบูรณาการกับองค์
ความรู้และหลักวิชาการ เพื่อ
ถ่ายทอดสู่นักศึกษา 

- สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและ
บัณฑิตครู 

- สร้างเจตคตดที่ดีให้บัณฑิตครูให้
ความส าคัญกับการเป็นครูใน
ภูมิภาค 

 

 

ท้องถิ่น 
- ส่งเสรมิให้ผู้เรียนทกุระดับมี

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงมี     
จิตอาสาความมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

นวัตกรรม 
- ส่งเสรมิการเรียนรูข้องนักศกึษา

ให้มีทักษะชวีิต ทักษะวิชาชีพ 
และทกัษะวชิาการ ด้วย
นวัตกรรม 

- พัฒนาระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการงานวิจัยให้มี
ประสิทธภิาพด้วยนวตักรรม 

พันธกจิ 
-  ปรับปรุงหลักสูตรที่ถกู

ปรับปรุงให้ทันสมัยและ
หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาทอ้งถิน่และสอดคลอ้ง
กับแนวทางพฒันาประเทศ 

- ส่งเสรมิพัฒนานกัศึกษาที่มี
สมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับทกัษะในศตวรรษที่ 21 

- ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้บูรณาการกับการท างานและ
เสริมสร้างทกัษะและจติส านกึ
ในการพฒันาท้องถิ่น 

- พัฒนาศกัยภาพอาจารย์ผู้สอนให้
เป็นมอือาชีพมีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับ 

 

ท้องถิ่น 
- ส่งเสรมิและพัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือในทอ้งถิ่น

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธภิาพ  
นวัตกรรม 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 
- ส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรม การจดลิขสทิธิ์        

การจดสิทธิบัตรที่จะน าไปสู่รายได้ของมหาวิทยาลัย 
- พัฒนาศนูย์ข้อมลูและระบบสารสนเทศทีม่ี

ประสิทธภิาพและทันสมัยด้วยนวัตกรรม 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนนกัศึกษาและบุคคลากรให้เข้าถึง

ระบบข้อมลูและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุก
พื้นทีแ่ละอย่างมีประสทิธิภาพด้วยนวัตกรรม 

- พัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศทางด้าน
หลักสูตร นกัศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
โครงการพระราชด ารทิี่นกัศึกษา บุคลากรและผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลไดอ้ย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธภิาพด้วยนวตักรรม 

- มงีบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ และการพฒันานวัตกรรม 

พันธกิจ 
- พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการ 

การเงิน การคลัง พัสดุและการบริหารงานบคุคล
ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ของมหาวิทยาลัย 
- จัดสวัสดิการเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมสภาคณาจารย์ สโมสร ฯลฯ 
- ส่งเสรมิ สนับสนุนการศึกษาดูงานการฝกึอบรม

ของบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ 
- จัดการทรัพยากรของมหาวทิยาลัยให้เกิดรายได้ 

ท้องถิ่น 

- มีการบริหารและจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ ลดผลกระทบตอ่ทอ้งถิน่
ใกล้เคียง 

นวัตกรรม 
- พัฒนานวัตกรรม เพือ่พัฒนา

ฟื้นฟูและอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

- พัฒนาฐานขอ้มูลการจัดการภูมิ
ทัศน์และสภาพแลดล้อม 

- นักศกึษาและบุคลากรของ
สถาบัน จิตอาสา อนรุักษ์
สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลัย 

พันธกจิ 

- ส่งเสรมิ สร้างจิตส านึกอนรุักษ์หรือ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลัย 

- มีการบริหารและจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบลดผลกระทบตอ่ทอ้งถิน่ 

- ส่งเสรมิและสนับสนนุเตรียมการ 
เข้าสู่การจัดอนัดับมหาวทิยาลัย   
สีเขียว(UI Green Metric World 
University Ranking) 

- ส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมอื 

 
  

ยุทธศำสตร์ที ่2 
การผลิตและพัฒนาคร ู

 

ยุทธศำสตร์ที ่3 
การยกระดับคณุภาพ

การศึกษา 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4 
การพัฒนาระบบบริหารการจดัการ 

ยุทธศำสตร์ที ่5 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสภาพแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที ่6 
การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

 ์

ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการผลิตแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สขุภาพเพือ่ทอ้งถิน่ 

 
นวัตกรรม 
- วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ ข้อมลู

การด าเนนิโครงการพัฒนา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
พันธกิจ 
- ส่งเสริมและสนับสนนุเตรียมการ

จัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

- พัฒนาหลักสตูรแพทยศาสตร์
บัณฑิตเพื่อรองรับมาตรฐาน 
World Federation for Medical 
Education (WFME) 
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2.9 ผลกำรศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก(SWOT Analysis)  
     ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 

1. ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค  
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 
เพ่ือสร้างกลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ประชุมบุคลากรของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ (Key Issues) โดยแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ SWOT และเวียน
กลุ่มท าการวิเคราะห์แต่ละด้านจนครบทุกด้าน ดังนี้ 

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

2. น าแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ จัดล าดับเพ่ือน าไปสู่การระดมสมองในแต่ละกลุ่มและในแต่ละประเด็น 
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3. บุคลากรทุกภาคส่วน วิเคราะห์ให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือน าผล
มาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis) เพ่ือน าผลไปวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  
โดยพิจารณา ในรายยุทธศาสตร์ 6 ด้าน  ได้แก่  
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่   5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่  6  การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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ส่วนที่ 3 
กำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สู่กำรปฏิบัต ิ
 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่
ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง 
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกันมีประสิทธิผล 
คุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร 
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ  ได้น าเทคนิควิธีการสมัยใหม่คือ “การบริหารงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” เป็นการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบงบประมาณ และระบบการวัดผลงาน
เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าผลตัวชี้วัดการด าเนินงานหลักและเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
3.1 กระบวนกำรในกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์  โดยมีกระบวนกำร  คือ 
  3.1.1.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่
การวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์       
ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบองค์กร ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์กร ด้านรูปแบบการน า
องค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค(Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผู้รับบริการด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี   
  3.1.1.2 การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) โดยการน าผลการวิเคราะห์
สภาพภายนอกและภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมาประเมินสถานภาพขององค์กรต่อไป 
  3.1.1.3 การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพ่ือก าหนดให้แน่ชัด        
ว่าองค์กรด าเนินการในลักษณะใด มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไรและเป้าหมายขององค์กรคือด้านใดบ้าง          
มีปรัชญาในการด าเนินการเช่นใด 

 3.1.1.4 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560–2579) แผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2574) แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลำคม 2561 แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570 
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  3.1.1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

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

3.1.1.10 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
  3.1.1.11 มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.1.2 กำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติโดยมีกระบวนกำร คือ 
  3.1.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและการก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
  3.1.2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการโดย
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
 3.1.3  กำรควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศำสตร์โดยมีกระบวนกำรคือ 
  3.1.3.1 การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  3.1.3.2 การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจท าให้ต้องมี   
การปรับแผนกลยุทธ์ 
 

ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร    
ทุกระดับมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำสถำบันประกอบด้วย   

1. ผู้บริหารและสภาสถาบันมีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจ
แผนกลยุทธ์และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจนโดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ(KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่
ควรมีการพิจารณาจาก 

1) มิติการพัฒนาองค์กรเช่นการส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากรมีโอกาสศึกษาเรียนรู้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบันเช่นการพัฒนาหลักสูตร   
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทิศทางการส่งเสริมการวิจัยการบริการวิชาการและสังคมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยค านึง    
ถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณและให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูล
กับประโยชน์ที่จะได้รับ 
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2. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

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

3.2 กำรน ำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
 ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัด
ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละร่วมกัน เพ่ือร่วมก าหนด      
ค่าเป้าหมายแผนการด าเนินงานและการก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไปสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจง 
ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากร       
ในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น 
 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเดินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์         
เกิดประสิทธิผล คุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง  ๆ ต้องให้
การสนับสนุนในการจัดโครงสร้าง ระบบการด าเนินงาน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ และ
บุคลากรในการรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
 การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความร่วมมือของ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรต่าง ๆ ให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพและ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม การสร้างความผูกพันและ         
การยอมรับซึ่งกันและกัน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจในการท างาน มหาวิทยาลัย
จะต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี     
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
6 ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์และ 46 กลยุทธ์ 74 ตัวชี้วัด 208 โครงการ ของมหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความส าเร็จของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปของผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ภายใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร., สมศ. และ
หน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart ) ดังต่อไปนี้ 
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จากแผนกลยุทธ์ขอมหาวิทยาลัยฯ น าไปสู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

ฉบับทบทวน 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี คณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน 
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โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รำยงำนสรุปงบประมำณแผ่นดนิ ประจ ำปีงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2565 
สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำรและงบรำยจ่ำย 
 

รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของเงินงบประมำณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน              หน่วย : ล้านบาท  

แผนงำน งบรำยจ่ำย 
ผลผลิต / โครงกำร งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น 13,263,500  4,108,600  119,872,000  130,952,000  - 268,196,100  

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 13,263,500  4,108,600  - 83,588,000  - 100,960,100  
ผลผลติที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
                การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     13,263,500       4,108,600 - 83,588,000  - 100,960,100  

2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์ - - 119,872,000  12,802,600  - 132,674,600  
ผลผลติที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ - - 59,966,000  9,352,600  - 69,318,600  
ผลผลติที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 26,082,000  2,592,000 - 28,674,000  
ผลผลติที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 33,824,000  858,000  - 34,682,000 

3. แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงให้คนมีสุขภำวะที่ดี - - - 1,834,000  - 1,834,000  
โครงการที่ 1 : โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม - - - 1,834,000 - 1,834,000  

4. แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม - - - 31,419,900  - 31,419,900  
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - - - 31,419,900  - 31,419,900  

5. แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ - - - 1,307,500  - 1,307,500  
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
                  จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - - 1,307,500  - 1,307,500  
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รำยงำนสรุปงบประมำณรำยได้ ประจ ำปงีบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2565 
สรุปงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำแนกตำมแผนงำน ผลผลิต/โครงกำรและงบรำยจ่ำย 
 

งบประมาณรายได ้               หน่วย : ล้านบาท 

แผนงำน งบรำยจ่ำย 
ผลผลิต / โครงกำร งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น     95,858,600  23,433,900  - 200,000  4,680,700  124,173,200  

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 95,858,600  6,793,000  - - - 102,651,600  
ผลผลติที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ  

    การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    95,858,600  6,793,000  - - - 102,651,600  

2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์ - 12,687,900  - -   2,296,000  14,983,900  
ผลผลติที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ - 12,460,900  - -    1,845,000     14,305,900  
ผลผลติที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 227,000  - -      251,000         478,000  
ผลผลติที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - -      200,000         200,000  

3. แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ - 1,000,000  - -      100,000  1,100,000  
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ 

   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- 1,000,000  - -      100,000       1,100,000  

4. แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม - - - 200,000  - 200,000  
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมการวิจยัและนวัตกรรม - - -        200,000  -        200,000  

5. แผนงำนด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย - 2,953,000  - -   2,284,700  5,237,700  
กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมด้านการพฒันามหาวิทยาลยั - 2,953,000  - -    2,284,700       5,237,700  
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โครงกำร / กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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ล ำดับ คณะ/หน่วยงำน 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1   ยุทธศำสตร์ท่ี 2   ยุทธศำสตร์ท่ี 3   ยุทธศำสตร์ท่ี 4   ยุทธศำสตร์ท่ี 5   ยุทธศำสตร์ท่ี 6  
 งบประมำณ  

 งบประมำณ   งบประมำณ   งบประมำณ   งบประมำณ   งบประมำณ   งบประมำณ  
 แผ่นดิน   รำยได้   แผ่นดิน   รำยได้   แผ่นดิน   รำยได้   แผ่นดิน   รำยได้   แผ่นดิน   รำยได้   แผ่นดิน   รำยได้   แผ่นดิน   รำยได้  รวมท้ังสิ้น 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด         68,628,000    109,790,200  110,419,300          178,418,200  110,419,300  288,837,500  
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,050,000    30,000    26,980,000  149,000  106,500  445,000  350,000               29,516,500  594,000  30,110,500  
3 คณะครุศาสตร์ 750,000  496,000  1,260,000  7,876,900  1,300,000  350,000  667,000  116,000          3,977,000  8,838,900  12,815,900  
4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1,000,000  100,000      1,180,000  1,669,000  79,500  240,000          2,259,500  2,009,000  4,268,500  
5 คณะนิติรัฐศาสตร์ 885,700  5,000        59,000  901,800  244,000          1,787,500  308,000  2,095,500  
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 1,377,000        7,054,000  140,000  171,000  60,000  5,000        8,607,000  200,000  8,807,000  
7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 339,000        54,000  24,000  59,000  50,000          452,000  74,000  526,000  
8 บัณฑิตวิทยาลัย     300,000  90,000  35,000  40,000  50,000  100,000          385,000  230,000  615,000  
9 ส านักกิจการนักศึกษา 950,000        800,000    235,000  50,000          1,985,000  50,000  2,035,000  
10 ส านักวิชาการและประมวลผล         1,200,000    175,000  50,000          1,375,000  50,000  1,425,000  
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 532,000  166,000          30,000  84,000  410,000        972,000  250,000  1,222,000  
12 ส านักงานอธิการบดี             11,719,900  50,000  4,000,000        15,719,900  50,000  15,769,900  
14 โรงเรียนสาธิตราชภัฏร้อยเอ็ด         1,307,500  1,100,000              1,307,500  1,100,000  2,407,500  
15 ศูนย์วิทยบริการ         1,160,000                1,160,000  - 1,160,000  
17 ศูนย์ภาษา         1,440,000                1,440,000  - 1,440,000  
18 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ         17,794,000            1,040,000    18,834,000  -    18,834,000  

  รวมท้ังสิ้น 7,883,700  767,000  1,590,000  7,966,900  128,932,500  3,531,000  123,984,900  111,908,300  4,765,000           -    1,040,000  -    268,196,100  124,173,200  392,369,300  
    8,650,700 9,556,900 132,463,500 235,893,200 4,765,000 1,040,000       
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ยุทธศำสตร์   1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติท่ีดีถูกต้อง 
 กลยุทธ์  1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
 1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 

ประการ 

 1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จด้วยองค์ความรู้ 
เป้ำประสงค์ 1.2 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
 1.2.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประสานความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก 

 1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
 1.2.4 มีการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 
เป้ำประสงค์ 1.3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์  1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 1.3.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย 

เป้ำประสงค์ 1.4 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ     
 กลยุทธ์  1.4.1 หลักสูตรที่น ามาบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ 
หน่วยงำน 

 แผ่นดิน  เงินรำยได ้
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำทอ้งถิ่น        7,883,700  767,000  

8,650,700 
 เป้ำประสงค์ 1.1 ชุมชนท้องถิ่นได้รบักำรพัฒนำและอยู่ไดด้้วยตนเองอย่ำงยัง่ยืนโดยมีทัศนคติทีด่ีถูกต้อง 6,718,700  396,000  
    1  1.1.1 จัดท าฐานขอ้มูลของพืน้ที่บรกิารเพื่อ

ศึกษาวิเคราะห์ปญัหาศักยภาพและ
ความต้องการทีแ่ท้จริงของชุมชน 

1. ร้อยละข้อมูลของพื้นที่บริการ
ของต าบลทั้งหมด  

0.5   ร้อยละ  1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย 1,000,000    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

    2  1.1.2 บูรณาการความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยเครือขา่ยและ
ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนบ่มเพาะให้ประชาชน ใน
พื้นที่มีความพร้อมดว้ย
คุณลักษณะ 4 ประการ  

  
  

1. จ านวนหมูบ่้าน/โรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยและเครือข่ายเข้า
ไปด าเนินการจากการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

70   จ านวน
หมู่บ้าน  

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท) 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

    3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะและ  
การบ าเพ็ญประโยชนแ์ก่ท้องถิ่น  

 20,000  คณะครุศาสตร์  

      4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

      5. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท) 

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

      6. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต  

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท) 

  ครุศาสตร์/ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ 

    2. จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นเป็นไปตามเป้าหมาย  

35   จ านวน
โครงการ  

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท) 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

      8. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

         9. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท)  

  ครุศาสตร์/ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ  

        10. โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,000,000 บาท)  

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

          11. โครงการ พัฒนา Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
550,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา  

          12. โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอาย ุและ
เตรียมพร้อมสู่วัยเกษยีณ  

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  คณะพยาบาลศาสตร์   

          13. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

          14. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ 
หน่วยงำน 

 แผ่นดิน  เงินรำยได ้
          15. โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรูต้ามศาสตร์พระราชา  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

300,000 บาท)  
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

          16. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

          17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
150,000 บาท)  

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

           18. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญัญาท้องถิน่ (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
400,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา  

          19. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการทางด้านดนตรี    10,000  คณะครุศาสตร์  
          20. โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้กับชุมชน    24,000  คณะครุศาสตร์  
          21. โครงการศิลปะสู่โรงเรียนและชุมชม    7,000  คณะครุศาสตร์  
          22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดค่ายคณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   10,000  คณะครุศาสตร์  

          23. โครงการพัฒนาผลิตสื่อและนวัตกรรมส าหรับครูสังคมศึกษา
และการน าไปใช้ประโยชน ์ 

  20,000  คณะครุศาสตร์  

          24. โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้อง     (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
10,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

          25. โครงการสืบสานอักษรถิ่นอีสาน    10,000  คณะครุศาสตร์  
          26. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะและ

การบ าเพ็ญประโยชนแ์ก่ท้องถิ่น  
   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

20,000 บาท)  
คณะครุศาสตร์  

          27. โครงการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ    5,000  คณะครุศาสตร์  
          28. โครงการพลศึกษาสัมพันธ ์   10,000  คณะครุศาสตร์  
          29. โครงการคติชนวิทยา    20,000  คณะครุศาสตร์  
          30. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัวครูปฐมวัย    10,000  คณะครุศาสตร์  
          31. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา ด้านทักษะในศตวรรษที่ 21   12,000  คณะครุศาสตร์  
          32. โครงการอารมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการวจิัยใน

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21"  

  18,000  คณะครุศาสตร์  

          33. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการพฒันาศึกษาครูภาษาไทย     5,000  คณะครุศาสตร์  
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          34. โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) ผ่านชมุชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวชิาชีพ (PLC)  
  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

10,000 บาท)  
คณะครุศาสตร์  

          35. โครงการศิลปะสร้างสรรค์การวาดการ์ตนูส าหรับเดก็ปฐมวยั   10,000  คณะครุศาสตร์  
          36. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อชวีิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21    15,000  คณะครุศาสตร์  
          37. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิจัยบรกิารวิชาการ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

50,000 บาท)  
คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

          38. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพือ่บูรณาการกบัการสอน
หรือการวจิัย  

   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
50,000 บาท)  

คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

          39. โครงการนักปราชญ์พระราชา  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
20,000 บาท)  

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

          40. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
50,000 บาท)  

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

          41. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
8,000 บาท)  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    3. จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลยั
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ในพื้นที่บริการ  

10   จ านวน
ภาคี

เครือข่าย  

42. โครงการ Pre-Internship เตรียมความพร้อมนกัศึกษา 
ก่อนออกฝึก  

          130,000  คณะครุศาสตร์  

      43. โครงการนิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครุศาสตร์ - 
วิชาชีพครู  

  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,850,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

      44. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

      45. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท)  

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

      46. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท)  

  ครุศาสตร์/ฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ  

      47. โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,000,000 บาท)  

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

      48. โครงการ พัฒนา Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
550,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา  

      49. โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอายุและ
เตรียมพร้อมสู่วัยเกษยีณ 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  คณะพยาบาลศาสตร์   

      50. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาต ิ (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  
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      51. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

300,000 บาท)  
  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

      52. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
150,000 บาท)  

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

    3  1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

1. ร้อยละผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจเป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการและกิจกรรมที่
จัดท าขึ้น  

70   ร้อยละ  53. โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอาย ุและ
เตรียมพร้อมสู่วัยเกษยีณ  

1,200,000    คณะพยาบาลศาสตร์  

      54. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณร่วมกับ
300,000 บาท) 

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

      55. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ     700,000    คณะนิติรัฐศาสตร์  
      56. โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการ 
50,000   คณะนิติรัฐศาสตร์ 

  2. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์  

18   จ านวน
กิจกรรม  

  

57. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

      58. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก     
  (Active Learning)ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)  

  10,000  คณะครุศาสตร์  

          59. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวจิัยและงานสรา้งสรรค์ 8,000   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          60. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน 20,000   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          61. โครงการบริการวิชาการแก้ท้องถิ่นและสังคม  300,000   สถาบันวิจยัและพัฒนา  
          62. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคมโดยชุมชนเป็นฐาน 
150,000   สถาบันวิจยัและพัฒนา  

    
  
  

      63. โครงการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ 40,000   คณะนิติรัฐศาสตร์  
  
  

      64. โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  550,000    ส านักกิจการนักศึกษา  
3. จ านวนกิจกรรมด้านการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวจิัยของ
แต่ละคณะ     

     24   จ านวน
กิจกรรม  

65. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

   66. โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุผู้ดูแลผู้สูงอาย ุและ
เตรียมพร้อมสู่วัยเกษยีณ  

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

1,200,000 บาท) 
  คณะพยาบาลศาสตร์  

      67. โครงการการจัดความรู้การวิจยัและการบริการวิชาการ       10,000    สถาบันวิจยัและพัฒนา  

        68. โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

750,000    คณะครุศาสตร์และศูนย์
นวัตกรรมและสื่อ  
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    4. ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สร้างรายได้   
  

5   ร้อยละ  69. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 750,000    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
        70. โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 300,000    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  
  

  
  

  
  

  
  

71. โครงการหลักสูตรระยะสั้นการตลาดออนไลน์  5,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
72. โครงการวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 5 ปักษ ์

และ ปีที่ 6 ปักษ ์ 
           35,700    คณะนิติรัฐศาสตร์ 

    4  1.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่
ในเขตพื้นที่บริการให้ประสบ
ความส าเร็จด้วยองค์ความรู้  

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่
บริการได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับด้วยองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย   

7  ผลิตภัณฑ์  73. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน             850,000    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

    2. จ านวนวิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการ
ที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมจากการสนับสนุนองค์
ความรู้จากมหาวิทยาลัย 

15   วิสาหกิจ
ชุมชน  

74. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

   75. โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนวิจยั บริการวิชาการ
และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  50,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

      76. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

      77. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพือ่สร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
150,000 บาท)  

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 เป้ำประสงค ์1.2 มีผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวตักรรมน ำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่ำงเป็นรปูธรรม   652,000  266,000    

    5  1.2.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมเชิงพื้นที่  

1. ร้อยละของนักวิจยัรุ่นใหม่ที่
สามารถท างานวิจัยเชิงพื้นที่และ
ขอทุนจากแหล่งทุนได้  

80   ร้อยละ  78. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือบทความทางวิชาการบริหาร  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
100,000 บาท)  

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

      79. โครงการอบรมพัฒนานักวจิัยเชิงพืน้ที่และเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั 

 30,000    สถาบันวิจยัและพัฒนา 

      80. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยการเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนกัวิจยั  

  15,000    คณะนิติรัฐศาสตร์  

      81. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

      82. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

 สถาบันวิจยัและพัฒนา  
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6 1.2.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจยัไป

ใช้ประโยชน์กับชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมอืจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

1. ร้อยละของงานวจิัยที่น าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชน ท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมอืจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

60 ร้อยละ 83. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือบทความทางวิชาการบริหาร   100,000    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

      84. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 300,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      85. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย   120,000  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

      86. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลงานวิชาการศตวรรษที่ 21 
  

100,000  คณะครุศาสตร์  

    7  1.2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านงานวิจยั/
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่น  

  

1. จ านวนงานวิจยั องค์ความรู้/
นวัตกรรมที่มปีระโยชน์ตอ่ชุมชน
ท้องถิ่นและเป็นเครือ่งมือชว่ย
ตัดสินใจ 

 

4  จ านวน
งานวิจัย/ 

องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

87. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือบทความทางวิชาการบริหาร (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
100,000 บาท)  

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

  
  

  
  

88. โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้กับชุมชน    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
24,000 บาท) 

คณะครุศาสตร์  

89. โครงการประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านวิจยัและนวัตกรรม 100,000   คณะพยาบาลศาสตร์  

    90. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิชาการ วิจยั บทความวิชาการ ต ารา และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล 

20,000   คณะพยาบาลศาสตร์  

    91. โครงการจัดท าจุลสารวิจยับริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 42,000   สถานบันวิจยัและพัฒนา 

    92. โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม                           30,000   คณะนิติรัฐศาสตร์  

  
  

  93. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน   15,000    คณะนิติรัฐศาสตร์  

2. ระดับคุณภาพฐานข้อมูลงานวิจยั 
องค์ความรู้/นวัตกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถิ่นและ
เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ  

     4   ระดับ
งานวิจัย 

/องค์ความรู ้
/นวัตกรรม  

94. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการด าเนินงานประจ าปี   16,000 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

    95. โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
30,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

    96. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
15,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

    8  1.2.4 มีการพัฒนางานวิจยั ผลิตภัณฑ์
ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  

1. จ านวนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์  

15   จ านวน
งานวิจัย 

/องค์ความรู ้
/นวัตกรรม  

97. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
850,000 บาท) 

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

    98. โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวจิยัและนวัตกรรม 
     สูเ่ชิงพาณิชย์  

  30,000  สถานบันวิจยัและพัฒนา 

    99. โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้กับชุมชน    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
24,000 บาท) 

คณะครุศาสตร์  
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  เปำ้ประสงค์  1.3  ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณภีูมปิัญญำท้องถิน่และควำมเป็นไทยเสริมสรำ้งคุณค่ำและจิตส ำนึกรักษ์ท้องถิ่น  480,000 55,000   

    9  1.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
ร่วมกันท ากจิกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  

  
  
  
  

1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

  
  
  
  

90   ร้อยละ  
  
  
  
  
  
  
  
  

100. โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 1วัด 1สาขา 50,000   คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
    

  
  
  
  

  
  
  

101. โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นไทย 

       3,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  102. โครงการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ  

    27,000    คณะพยาบาลศาสตร์  

  
  
  
  
  
  

103. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

104. โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

    5,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

105. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณี         
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

 400,000    ส านักกิจการนักศึกษา  

106. โครงการสืบสานอักษรถิ่นอีสาน    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
10,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

107. โครงการคติชนวิทยา    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
20,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

108. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัวครูปฐมวัย    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
10,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

10 1.3.2 สร้างองค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปญัญาทอ้งถิ่นและ 
ความเป็นไทย 

 

1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

4 จ านวน 
องค์

ความรู้ 

109. โครงการสืบสานความเป็นไทย รณรงค์แต่งกายด้วย      
ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง 

            50,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

  110. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

  111. โครงการสืบสานอักษรถิ่นอีสาน    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
10,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

  112. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
400,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา  

    2. มแีหล่งเรยีนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 

 

3  จ านวนแหล่ง
เรียนรู ้

113. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
400,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา  
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11  1.3.3 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

1. จ านวนกิจกรรมร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่ด าเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

3 จ านวน  
กิจกรรม 

ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

114. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 
400,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา  

  เปำ้ประสงค์  1.4 บูรณำกำรกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั บริกำรวชิำกำร ท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม กำรพัฒนำท้องถิ่นในพ้ืนที่บริกำร  33,000  50,000    
12  1.4.1 หลักสูตรที่น ามาบูรณาการ  

การเรียนการสอนวิจยั บริการ
วิชาการและท านบุ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม พัฒนาทอ้งถิ่นใน
พื้นที่บริการ  

1. ร้อยละของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่น ามาบูรณาการ 
การเรียน การสอน วิจัย บริการ
วิชาการและท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
บริการ    

   100   ร้อยละ  115. โครงการบูรณาการเรียนการสอนวจิัย บรกิารวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    30,000    คณะพยาบาลศาสตร์  

      116. โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการ
และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
50,000 บาท)   

คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

   117. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
750,000 บาท) 

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

      118. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       3,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    
  
  

    119. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาต ิ   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

120. โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
30,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

121. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
15,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

        122. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
    กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
    กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์  

        มาตรฐานการศึกษา  
    กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

        การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ
485,000 บาท)  

  ส านักวิชาการและประมวลผล  

          123. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ บูรณาการ การวิจยั   
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

  50,000 คณะครุศาสตร์  
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คณะ/หน่วยงำน   
 แผ่นดิน   รำยได้      

7,883,700  767,000   เป้ำประสงค ์ 4 เป้ำประสงค ์

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  2,050,000     กลยุทธ ์ 12 กลยุทธ ์

 คณะพยำบำลศำสตร์  1,377,000     ตัวชี้วดั  20 ตัวชี้วดั  

 คณะครุศำสตร์  750,000  496,000   โครงกำร  58 โครงกำร  

 คณะบริหำรธุรกิจฯ  1,000,000  100,000      

 คณะนิติรัฐศำสตร ์ 885,700  5,000      

 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  339,000        

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ  532,000  166,000      

 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  950,000        
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ยุทธศำสตร์  2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
เป้ำประสงค์ 2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะของอาชีพ 

 2.1.2 พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์การจัดการเรียน การสอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการกับองค์ความรู้และหลักวิชาการ  
  เพ่ือถ่ายทอดสู่นักศึกษา 

  2.1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามศาสตร์สาขาวิชา 
  2.1.4 สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู 
  2.1.5 พัฒนาครูประจ าการให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  2.1.6 สร้างเจตคติท่ีดีให้บัณฑิตครู ให้ความส าคัญกับการเป็นครูในภูมิภาค 
  2.1.7 สนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู 
เป้ำประสงค์  2.2 ศิษย์เก่าทางการศึกษาที่เข้าสู่วิชาชีพแล้วได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

กลยุทธ์  2.2.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครู (ศิษย์เก่า) ที่เข้าสู่วิชาชีพ 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ  หน่วยงำน  
 แผ่นดิน  เงินรำยได ้  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 กำรผลิตและพัฒนำครู          1,590,000  7,966,900  
 9,556,900  

 เป้ำประสงค์ 2.1 บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลง เป็นไปตำมผลลัพธ์กำรเรียนรูข้องหลักสูตรและตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต   1,590,000  7,901,900  
1  2.1.1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ให้ทันสมัย

มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะ
ของอาชีพ  

1. จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
หรือพัฒนาให้ทันสมัย ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและได้รับการรับรองปริญญา
ตามมาตรฐานวิชาชพี  

   3   หลักสูตร  1. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 960,000    คณะครุศาสตร์  
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชวีิต  300,000    คณะครุศาสตร์  
3. โครงการ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจยัเป็นฐาน  

300,000    บัณฑิตวิทยาลัย  

2  2.1.2 พัฒนาครูของครูให้มีประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย/โรงเรียนเครือข่ายมา
บูรณาการกับองค์ความรู้และหลัก
วิชาการ เพื่อถา่ยทอดสู่นักศึกษา  

1. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ
ถ่ายทอดสู่นกัศึกษา  

70   ร้อยละ  4. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
960,000 บาท) 

  คณะครุศาสตร์  

3  2.1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นสมรรถนะตามศาสตร์
สาขาวิชา  

1. ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการ
สอนตามศาสตร์สาขาวิชา  

70   ร้อยละ   5. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชากภาวะผู้น าฯ (ป.เอก)    90,000  บัณฑิตวิทยาลัย  
6. โครงการจัดการเรียนการสอน หลกัสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพคร ู
  1,650,000  คณะครุศาสตร์  

7. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาบริหารการศึกษา (ป.เอก)   103,000  คณะครุศาสตร์  
8. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิจัย ฯ (ป.เอก)   493,300  คณะครุศาสตร์  
9. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาบริหารการศึกษา (ป.โท)   1,000,000  คณะครุศาสตร์  
10. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาหลกัสูตรและการสอน (ป.โท)   1,500,000  คณะครุศาสตร์  
11. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาวิจยั ฯ (ป.โท)   97,000  คณะครุศาสตร์  
12. โครงการจัดการเรียนการสอน สาขาการสอนสาขาดนตรี

ศึกษา (ป.โท) 
  70,000  คณะครุศาสตร์  

13. โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพคร ู

  668,600  คณะครุศาสตร์  

14. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

30,000    คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

15. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
960,000 บาท)  

  คณะครุศาสตร์  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ  หน่วยงำน  
 แผ่นดิน  เงินรำยได ้  

4  2.1.4 สร้างเครือข่ายพัฒนาครูและบัณฑิตครู  1. จ านวนเครือข่ายครูและบัณฑิตครูใน
เขตพื้นที่บริการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพครู  

12   เครือข่าย  16. โครงการนิเทศ ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครุศาสตร์  
- วิชาชีพครู  

  1,850,000   คณะครุศาสตร์  

5  2.1.5 พัฒนาครูประจ าการให้มีความสามารถ        
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน   

1. จ านวนครูประจ าการที่ได้รับการ
อบรมและพัฒนาวิธกีารจัดการเรียน
การสอนเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน        

60   จ านวน  17. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบณัฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
960,000 บาท) 

   คณะครุศาสตร์  

  18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้ เพือ่น าไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน       

 50,000   คณะครุศาสตร์  

    2. ร้อยละของผลคะแนน O-Net หรือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจ าการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                                                          

70   ร้อยละ  19. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท) 

   คณะครุศาสตร์  

    20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสมรรถนะครูประจ าการ 

  70,000   คณะครุศาสตร์  

6  2.1.6 สร้างเจตคติที่ดีให้บัณฑิตครู ให้
ความส าคัญกับการเป็นครูในภูมิภาค  

1. ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อสร้างเจตคติและแรงบันดาลใจที่ดี
ในการประกอบวิชาชพีครู    

40   ร้อยละ  21. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคุณลักษณะและเจต
คติความเป็นครูที่ดี  

  45,000   คณะครุศาสตร์  

 2. จ านวนของบัณฑิตครูที่ได้รับการ
บรรจุครูในภูมิภาค   

30   จ านวน  22. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการพฒันาศึกษาครูก่อน
ออกไปสอบบรรจุเป็นขา้ราชการครู  

  85,000   คณะครุศาสตร์  

7  2.1.7 สนับสนนุให้นกัศึกษาและอาจารย์ไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ
นานาชาติในประเด็นของวิชาชีพคร ู

 1. ร้อยละของผลงานได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

50   ร้อยละ  23. โครงการจัดท าวารสารทางวิชาการ        130,000   คณะครุศาสตร์  

 เป้ำประสงค์ที ่ 2.2 ศิษย์เก่ำทำงกำรศกึษำที่เข้ำสู่วิชำชีพแลว้ได้รับกำรเสรมิสมรรถนะเพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลง  -    65,000   
8  2.2.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้าง

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่ง 
บัณฑิตครู (ศิษย์เก่า) ที่เข้าสูว่ิชาชีพ  

1. จ านวนกจิกรรมที่สรา้งความสมัพันธ์และ
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชพีระหวา่ง 
ศิษย์เกา่ ศิษยป์ัจจบุันและคณาจารย ์

2   จ านวน   24. โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าและพัฒนา
วิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ  

  30,000   คณะครุศาสตร์  

 2. ร้อยละศิษย์เก่าที่ได้รับพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ  

30   ร้อยละ   25. โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้องสานสัมพันธ์ศิษย์เกา่    35,000   คณะครุศาสตร์  
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คณะ/หน่วยงำน  
 แผ่นดิน   รำยได้   เป้ำประสงค ์ 2 เป้ำประสงค ์

     1,590,000  7,966,900   กลยุทธ ์ 8 กลยุทธ ์

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  30,000     ตัวชี้วดั 11 ตัวชี้วดั 

 คณะครุศำสตร์  1,260,000  7,876,900   โครงกำร 21 โครงกำร 

 บัณฑติวิทยำลัย     300,000  90,000      
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์  3.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  

กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการให้ทันสมัยที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะทางวิชาการหรือสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
3.1.3 ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3.1.4 เพ่ิมอัตราการศึกษาต่อในพ้ืนที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น 
3.1.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
3.1.6 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ 
หน่วยงำน 

 แผ่นดิน   เงินรำยได้  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 กำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำ  128,932,500 3,531,000 

132,463,500 
 เป้ำประสงค์ที ่3.1 บัณฑิตมีควำมรู ้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิน่   128,932,500 3,531,000 
1  
  

3.1.1 พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ สห
วิทยาการให้ทันสมัยที่ตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ  

1. จ านวนหลกัสูตรที่ทันสมัยใน
รูปแบบสหวิทยาการหรือหลักสูตร
ระยะสั้น (non degree)   

          6   จ านวน  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล      20,000    คณะพยาบาลศาสตร์  
2. โครงการพัฒนาหลกัสูตรและการบูรณาการกบัการท างาน   50,000    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
3. โครงการเตรียมความพรอ้มพัฒนาหลกัสตูรสหสาขาวิชา/

หลักสูตรระยะสั้น/หลกัสูตรเพิ่มคุณวุฒ ิ

 5,000    5,000  บัณฑิตวิทยาลัย  

4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
    กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
    กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์   
     มาตรฐานการศึกษา  
    กิจกรรมการพัฒนากระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
    การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

1,200,000   ส านักวิชาการและประมวลผล, 
คณะทุกคณะ  

5. โครงการส่งเสรมิความรกั ความสามัคคีและวินยัของชาต ิ    (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

6. โครงการหลักสูตรระยะสั้นการตลาดออนไลน์  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
5,000 บาท)  

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป  

      90   ร้อยละ  7. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

(งบประมาณร่วมกันกับ
ฝ่ายประกันคุณภาพ) 

  คณะพยาบาลศาสตร์  

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทนัสมัยตาม
วงรอบการปรับปรุง 

(งบประมาณร่วมกัน)   คณะพยาบาลศาสตร์  

9. โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ, ระดับ
สถาบัน มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

 (งบประมาณร่วมกัน 
1,360,000 บาท)  

  ส านักงานอธกิารบดี, 
คณะทุกคณะ  

3. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา WIL รวมทั้งใช้นวัตกรรม
เป็นฐาน  

      90   ร้อยละ  10. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้ 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  ส านักวิชาการและประมวลผล  

11. โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพด้าน
บริการและการท่องเท่ียวสู่ศตวรรษที่ 21 

  62,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

  12. โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน   12,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ 
หน่วยงำน 

 แผ่นดิน   เงินรำยได้  
2  3.1.2 ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี

สมรรถนะทางวิชาการหรือ
สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้อง 
กับทักษะในศตวรรษที ่21  

  

1. ร้อยละของนักศึกษาได้รับ
ประกาศนียบัตรทางวิชาการ/
วิชาชีพ/หรอืรางวัลอื่น ๆ จาก
การประกวดที่ตรงกับสาขาวิชา
ที่ส าเร็จการศึกษาหรือการ
ประกวดที่มีการบูรณาการ   
ข้ามศาสตร์อื่น ๆ (รวมรางวัล
ชมเชย)    

  

3   ร้อยละ  13. โครงการพัฒนาทักษะทางดิจิตอล 16,750    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      14. โครงการแข่งขันทางทักษะวิชาชีพ นักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญช ี
   130,000    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

      15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนทักษาทางวิชาชีพและ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

      207,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

   16. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาอังกฤษเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัส าหรับ
ศตวรรษที่21  

(งบประมาณร่วมกับ 
1,440,000 บาท)  

  ศูนย์ภาษา,คณะทุกคณะ  

    
  

  

  17. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนและการเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
และทกัษะการวจิยันักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

       30,000  บัณฑิตวิทยาลัย 

  
  

  
  

18. โครงการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษ (งบประมาณร่วมกับศูนย์
ภาษา 1,440,000 บาท)  

  บัณฑิตวิทยาลัย 

19. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ 10,000    บัณฑิตวิทยาลัย 
20. โครงการอบรมการใช้ระบบ I-Thesis    5,000  บัณฑิตวิทยาลัย 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดา้นกีฬาและ

กิจกรรม       
800,000    ส านักกิจการนักศึกษา  

22. โครงการพัฒนาทกัษะเพือ่ชีวติและอาชพีในศตวรรษที ่21   30,000  คณะครุศาสตร์ 
23. โครงการพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อ

ส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่
บูรณาการกับทกัษะชวีิตอาชพีและศิลปวัฒนธรรม 

     30,000  คณะครุศาสตร์ 

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การการสร้างส่ือการเรียน
การสอนในรูปแบบ Info Graphic 

       20,000  คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมี
ความสามารถดา้นการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เทียบเท่า     

10   ร้อยละ  25. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาอังกฤษเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัส าหรับ
ศตวรรษที่21  

1,440,000    ศูนย์ภาษา,คณะทุกคณะ  

    26. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษ    30,000  คณะครุศาสตร์ 
    27. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา  16,750    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    28. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ        60,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ 
หน่วยงำน 

 แผ่นดิน   เงินรำยได้  
    29. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรม

ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
              3,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    30. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที ่2 ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที ่4 
(โครงการต่อเนื่อง)  

(งบประมาณร่วมกัน)   คณะพยาบาลศาสตร์  

    31. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเ้ป็นผู้มี  
อัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   (งบประมาณร่วมกัน 
40,000 บาท)  

คณะนิติรัฐศาสตร์  

    3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบความรู้ 
ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (IC3 หรอื
เทียบเท่า หรือที่มหาวิทยาลยั
ก าหนด)  

80   ร้อยละ  32. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล และ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  

      50,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

        33. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนักศึกษา    60,000 คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
        34. โครงการส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์กิจกรรม

ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดา้นดิจิทัล 
       3,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        35. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเ้ป็นผู้มี  
อัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  40,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

        36. โครงการเตรียมความพร้อมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
IC3 ส าหรับนกัศึกษาครุศาสตร์ 

  50,000  คณะครุศาสตร์  

        37. โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการสารสนเทศของ 
ศูนย์วิทยบริการ เพือ่พัฒนาสูก่ารเป็นแหลง่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของศูนยว์ิทยบริการตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะดิจิทัล  

 (งบประมาณร่วมกัน 
1,160,000 บาท)  

  ศูนย์วิทยบรกิาร, คณะทุกคณะ 

3  3.1.3 ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

 1. ร้อยละการได้งานท า ท างาน
ตรงสาขาประกอบ อาชพี
อิสระทั้งตามภูมิล าเนาและ
นอกภูมิล าเนา ภายใน
ระยะเวลา 1 ป ี 

  

85   ร้อยละ  38. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิทย์  267,625    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    39. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคมนุษย์  162,750    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    40. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน   149,000  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    41. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์   80,000  คณะครุศาสตร์ 
    42. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนวัตกรรม

ธุรกิจการค้าปลีก 
  700,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
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          43. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต(M.B.A.) 
  270,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

          44. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี

  60,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

          45. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) 

500,000   คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

     46. โครงการจัดการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  140,000 คณะพยาบาลศาสตร์ 

          47. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์       18,000      24,000  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          48. โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน    (งบประมาณร่วมกัน 
12,000 บาท)  

คณะนิติรัฐศาสตร์  

          49. โครงการปัจฉิมเทศนักศึกษาเพิ่มพูนความรู้แก่  
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน   

   (งบประมาณร่วมกัน 
7,000 บาท)  

คณะนิติรัฐศาสตร์  

    2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะ
ของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 

 

      3.80   คะแนน  50. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชพีครู  

         60,000  คณะครุศาสตร์ 

    51. โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน    (งบประมาณร่วมกัน 
12,000 บาท)  

คณะนิติรัฐศาสตร์  

    52. โครงการปัจฉิมเทศนักศึกษาเพิ่มพูนความรู้แก่ศิษย์
เก่าและศิษยป์ัจจุบัน   

      7,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  

  4  3.1.4 เพิ่มอัตราการศึกษาต่อในพื้นที่
ของประชากรวยัอุดมศึกษาโดย
การสร้างเครือข่ายกับภาคี
เครือข่ายในท้องถิ่น  

1. ร้อยละอัตราการเพิ่มขึ้นใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

          5   ร้อยละ  53. โครงการประชาสัมพนัธ์คณะบรหิารธุรกิจและการบญัช ี    100,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

54. โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษา     20,000    บัณฑิตวิทยาลัย  

55. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  ส านักวิชาการและประมวลผล 

56. โครงการสนับสนนุค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 (งบประมาณร่วมกัน 
481,400 บาท)  

 (งบประมาณร่วมกัน 
1,000,000 บาท)  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

57. โครงการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์คณะ    (งบประมาณร่วมกัน 
40,000 บาท)  

คณะนิติรัฐศาสตร์  

58. โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก  500,000    คณะครุศาสตร์ 
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5  
  
  

3.1.5 พัฒนาห้องปฏิบัติการอุปกรณ์
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต  

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสม  

95  
  
  

 ร้อยละ  
  
  

59. งบครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

26,082,000    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

60. งบครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 

400,000    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

61. โครงการซ้ือวัสดุและสารเคมีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน      34,125    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
          62. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ ครุภัณฑ์การศึกษา 
800,000    คณะครุศาสตร์ 

          63. โครงการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   450,000    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
          64. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

ต่อการบริหารองค์กร 
10,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          65. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ครุภัณฑ์การศึกษา 

5,030,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

66. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ สารสนเทศและสิ่งพิมพ์ 

400,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

67. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ครุภัณฑ์การศึกษา 

17,794,000    โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

          68. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

481,400  1,000,000  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

          69. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐาน  
     ระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้   

ในศตวรรษที่ 21 

 826,100  100,000  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

          70. โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิารสารสนเทศ
ของศูนย์วิทยบรกิาร เพือ่พัฒนาสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของศูนย์วิทยบริการตามแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 

1,160,000    ศูนย์วิทยบรกิาร 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

71. โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ด้านสังคมศาสตร์ 

57,628,000    มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 

72. โครงการก่อสร้างอาคารการศึกษาและปรับปรุง
สิ่งก่อสรา้งอื่น  ๆดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

11,000,000    มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
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  6  3.1.6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 

ให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็น
ที่ยอมรับ  

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
แบบบูรณาการกับการท างาน 
หรือวิจยัเป็นฐาน  

90   ร้อยละ  73. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพือ่บูรณาการกบั
การสอนหรือการวจิัย  

50,000   คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

  74. โครงการจัดการความรู้ด้านการวจิัย และการจัดการ
เรียนการสอนที่น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม 
ป้องกัน ฟื้นฟ ูบ าบัดรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพ  

 20,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

  75. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การ
เรียนรู้สมัยใหม่ 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  ส านักวิชาการและประมวลผล, 
คณะทุกคณะ 

  76. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
งานวิจัยเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

  50,000  คณะครุศาสตร์ 

    2. ร้อยละของอาจารย์จากกลุ่ม 
เป้าหมายที่เขา้สอบที่มี
ความสามารถดา้นการใช้ภาษา 
อังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B2 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่
เทียบเท่า   

10   ร้อยละ  77. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษ     (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 30,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์ 

    78. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
กิจกรรมการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การ
เรียนรู้สมัยใหม่ 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  ส านักวิชาการและประมวลผล, 
คณะทุกคณะ 

    79. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาอังกฤษเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัส าหรับ
ศตวรรษที่21  

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,440,000 บาท)  

  ศูนย์ภาษา, คณะทุกคณะ 

    3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

40   ร้อยละ  80. การสนับสนุนอาจารย์ด้านคุณวุฒิทีสู่งขึ้น   1 ทุน    คณะพยาบาลศาสตร์ 
    81. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

1,600,000 บาท)  
  ส านักงานอธกิารบด ี 

    4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

45   ร้อยละ  82. โครงการสนับสนุนอาจารย์ดา้นผลงานทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ 

640,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

    83. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเขียนบทความ
วิชาการ  

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
200,000 บาท)  

  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

    84. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,600,000 บาท)  

  ส านักงานอธกิารบดี, คณะทุกคณะ  

    85. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์           
ด้านงานวิจยัเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

   (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 50,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์ 
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    5. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะด้านการจัด 
การเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21   

10   ร้อยละ  86. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเขียนบทความ
วิชาการ 

  50,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

    87. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน การ
วัดผลและประเมินผลวิชาการและทกัษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

20,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    88. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือนจรงิ 

54,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

    89. โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ 50,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 

    90. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

  ส านักวิชาการและประมวลผล 

    91. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อชวีิตและอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 

   (ใช้งบประมาณ
ร่วมกับ 30,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์ 

    6. ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงาน
ตามเกณฑ์การประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

10   ร้อยละ  92. สนับสนุนอาจารย์เขา้ร่วมอบรมวิชาการ 790,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 
    93.โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเขียนบทความ

วิชาการ 
  100,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

    94. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,600,000 บาท)  

  ส านักงานอธกิารบด ี 

    95. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ดา้น
งานวิจัยเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
50,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์ 
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คณะ/หน่วยงำน  
 แผ่นดิน   รำยได้        

          128,932,500             3,531,000   เป้ำประสงค ์ 1 เป้ำประสงค ์
คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์              26,980,000                149,000   กลยุทธ ์ 6 กลยุทธ ์
คณะครุศำสตร์                1,300,000                350,000   ตัวชี้วดั 16 ตัวชี้วดั 
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบญัชี                1,180,000             1,669,000   โครงกำร 66 โครงกำร 
คณะนิติรัฐศำสตร์                    59,000        
คณะพยำบำลศำสตร ์               7,054,000   140,000       
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ                    54,000                  24,000        
บัณฑิตวิทยำลยั                    35,000                  40,000        
ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ                  800,000          
ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล                1,200,000          
โรงเรียนสำธติรำชภฏัร้อยเอ็ด                1,307,500             1,100,000        
ศูนย์ภำษำ                1,440,000          
ศูนย์วิทยบริกำร                1,160,000          
โครงกำรผลิตแพทยแ์ละวิทยำศำสตร์สขุภำพ             17,794,000          
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด             68,628,000          
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ยุทธศำสตร์ที่  4 กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร 
 เป้ำประสงค์   4.1  มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลให้ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็น สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น  

 กลยุทธ์ 4.1.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
 4.1.3 ส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
 4.1.4 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.1.5 พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 4.1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
 4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
 4.1.9 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 4 กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร 

กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่ำ

เป้ำหมำย  
 หน่วย

นับ  
โครงกำร 

 ประเภทงบประมำณ  
 หน่วยงำน  

  แผ่นดิน    เงินรำยได้  
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร  123,984,900  111,908,300  

   235,893,200  
 เป้ำประสงค์ที ่4.1 มีระบบบริหำรที่มปีระสิทธภิำพคล่องตัวและมีธรรมำภบิำลให้เป็นทีย่อมรับด้ำนกำรเป็นสถำบนักำรศึกษำเพื่อท้องถิ่น  123,984,900  111,908,300  
  1  4.1.1 ระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงานภาครัฐ  

1. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ  

95   ระดับ
คะแนน  

1. โครงการพัฒนากระบวนการจัดท า ITA       30,000    ส านักงานอธกิารบด ี 
2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา            60,000  บัณฑิตวิทยาลัย  
3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ 607,000          66,000  คณะครุศาสตร์  

  2  4.1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลให้ทันสมยั
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  

1. จ านวนฐานขอ้มูลเพื่อบริหาร
จัดการและการตัดสินใจตาม
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลยั
เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น  

           4  ฐานข้อมูล  4. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลยัสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม  

    กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการและระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศส าหรับการวางแผนและบริการงานทุกระดับ 
เช่น  การพัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ฯลฯ 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

  ส านักงานอธกิารบด ี 

2. ระดับประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูลและบริหารจัดการ  

   4.5   ระดับ  5. โครงการ การบริหารความเส่ียง และควบคุมภายในของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ  
(กิจกรรมด าเนินการพัฒนาคณะพยาบาล)  

35,000            คณะพยาบาลศาสตร์  

6. โครงการพัฒนาบริหารจัดการ คณะครุศาสตร์  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
607,000 บาท)  

  คณะครุศาสตร์  

7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,000,000 บาท)  

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

8. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลยัสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม   

   กิจกรรมก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี/แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/ส านกั/ ศูนย์ 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

  ส านักงานอธกิารบด ี,  
คณะทุกคณะ, ส านัก, ศูนย์, 
บัณฑิตวิทยาลัย  

 3. ระดับผลส ารวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของประชาชน
และผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย  

 ดี   ระดับ  9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ       40,000    คณะพยาบาลศาสตร์  
10. โครงการเชดิชูเกยีรติคนดีศรอีงค์กรอาจารยแ์ละบุคลากร 26,000  คณะพยาบาลศาสตร์ 
11. โครงการบริหารจัดการงานส านกัวิชาการและ

ประมวลผล  
    กิจกรรมส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน

และผู้รับบริการที่มีต่อส านกัวิชาการ  

       5,000    ส านักวิชาการและประมวลผล  
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กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่ำ

เป้ำหมำย  
 หน่วย

นับ  
โครงกำร 

 ประเภทงบประมำณ  
 หน่วยงำน  

  แผ่นดิน    เงินรำยได้  
12. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจของผู้บรกิารที่มีต่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

   ส านักงานอธิการบดี  

4. ผลของความพึงพอใจของบุคลากร  
ต่อการปฏิบัติงาน (ดชันีวัดจากกรม
สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข 
คะแนนเต็ม 220 คะแนน) 

  180   คะแนน  13. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม  

      กิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

   ส านักงานอธิการบดี  

  3  4.1.3 ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา 
ให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วย
การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่  

1. จ านวนอาจารย์บุคลากร 
นักศึกษาและ ศิษย์เกา่ที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

      7   คน  14. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ภาควิทย์ 46,500               81,000  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
15. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ภาคมนุษย์                75,000  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
16. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความ

ทางวิชาการ 
    29,500    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  

17. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการ 

           50,000   คณะครุศาสตร์  

2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ
และเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

    20   ร้อยละ  18. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร               10,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี
19. โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละ

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั 
           40,000  บัณฑิตวิทยาลัย 

20. โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ     50,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 
21. โครงการบริหารจัดการงานส านกัวิชาการและ

ประมวลผล  
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส านกังานวชิาการและ
ประมวลผล 

   32,200  

  

ส านักวิชาการและประมวลผล 

22. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  1,600,000    ส านักงานอธกิารบดี,คณะทุกคณะ  
 3. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการจิตอาสา  

40   ร้อยละ  23. โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมวิชาชพี          289,000  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

    24. โครงการนักปราชญ์พระราชา     (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
50,000 บาท)  

คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

      25. โครงการ พัฒนา Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกร
สังคม 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
550,000 บาท)  

   ส านักกจิการนักศึกษา  
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กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่ำ

เป้ำหมำย  
 หน่วย

นับ  
โครงกำร 

 ประเภทงบประมำณ  
 หน่วยงำน  

  แผ่นดิน    เงินรำยได้  
      26. โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย

แบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

   คณะพยาบาลศาสตร์   

      27. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
400,000 บาท)  

   ส านักกจิการนักศึกษา  

      28. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

   29. โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ในชุมชน   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
24,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์ 

   30. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
200,000 บาท)  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      31. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัย       
ของชาติ    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

   คณะนิติรัฐศาสตร์  

      32. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต “LEAD”              15,000   คณะนิติรัฐศาสตร์  
 4 จ านวนโครงการจิตอาสา     10   โครงการ  33. โครงการนักปราชญ์พระราชา          50,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

34. โครงการพัฒนานักศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตอาสาและกีฬาส ี

  60,000 คณะพยาบาลศาสตร์ 

          35. โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมวิชาชพี     (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
289,000 บาท)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

          36. โครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์เรียนรูต้ามศาสตร์
พระราชา  

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

     37. โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ในชุมชน   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
24,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์ 

     38. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
200,000 บาท)  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

39. โครงการ พัฒนา Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกร
สังคม 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
550,000 บาท)  

   ส านักกจิการนักศึกษา  

40. โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
แบบบูรณาการด้วยวิถีชีวิตใหม่ในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
1,200,000 บาท)  

   คณะพยาบาลศาสตร์   

          41. โครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
400,000 บาท)  

 

   ส านักกจิการนักศึกษา  
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          42. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัย 

      ของชาติ    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

   คณะนิติรัฐศาสตร์  

          43. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต “LEAD”     (ใช้งบประมาณร่วมกับ     
15,000 บาท) 

 คณะนิติรัฐศาสตร์  

          44. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
300,000 บาท)  

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  4  4.1.4  อัตราส่วนจ านวนผลงาน 
วิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อจ านวนผลงานดังกล่าวที่
ถูกน า ไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม  

1. ร้อยละผลงานวิจยัและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อจ านวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม  

    70   ร้อยละ  45. โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา          34,000   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  46. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศคณะครุศาสตร์         60,000    คณะครุศาสตร์  

  5  4.1.5 ผลการส ารวจการรับรู้
ข่าวสารของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  

1. ค่าระดับผลการส ารวจความพึง
พอใจการรับรู้ขา่วสารของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  

   4.2   ระดับ  47. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กร      
แห่งนวัตกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมความพึงพอใจของผู้บรกิารที่มีต่อ 
การบริหารจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

   ส านักงานอธิการบดี  

  6  4.1.6 สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
กับองค์กรภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสยัทัศน์
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

1. จ านวนเครือข่ายความรว่มมือกบั
องค์กรภายในและตา่งประเทศ
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย  

4  เครือข่าย  48. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

      50,000    คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี

49. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัย   
ของชาติ    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

   คณะนิติรัฐศาสตร์  

50. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาระดับชาต ิ

   50,000    บัณฑิตวิทยาลัย 

51. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการ
จัดการ  

1,200,000    ส านักงานอธกิารบด ี

52. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 

7,059,900    ส านักงานอธกิารบด ี

53. โครงการพัฒนาส านักงานอธิการบดีตามพันธกจิ
มหาวิทยาลัย 

   220,000    ส านักงานอธกิารบด ี

54. โครงการบริหารจัดการ ส านักงานอธิการบดี    250,000       50,000  ส านักงานอธกิารบด ี
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55. โครงการพัฒนา ส่งเสริมและบริหารจัดการ 
     ส านกักิจการนักศึกษา 

        175,000    ส านักกิจการนักศึกษา 

56. โครงการพัฒนา ส่งเสริมและบริหารจัดการ  
     ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

    60,000    ส านักกิจการนักศึกษา 

  7  4.1.7 พัฒนามาตรฐานแผนงาน
การเงินและงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า  

1. ร้อยละของประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  

 100   ร้อยละ  57. แผนงานบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  100,960,100  102,651,600   มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  
      58. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด     8,830,100   5,237,700   มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  
      59. ค่าตอบแทนการสอน ภาค กศ.ปช.    2,000,000   มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  
        60. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและตอบแทนปฏิบัติงาน           

วันเสาร์ - อาทิตย์  
        530,000   มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  

          61. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม      

      กิจกรรมทบทวน/จัดท าแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ า/แผนกลยุทธ์ทางการเงินระดับ
มหาวิทยาลัย  

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

   ส านักงานอธิการบดี  

          62. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรม 
กิจกรรมก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ า/แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินระดับมหาวิทยาลยั  

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
7,059,900 บาท)  

   ส านักงานอธิการบดี  

          63. โครงการทบทวนแผนงาน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

      60,000    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

          64. โครงการจัดท าแผนและทบทวนแผนกลยุทธ ์            100,000   คณะบริหารธุรกจิและการบัญชี  
          65. กิจกรรมการบริหารจัดการของส านกังานคณบดี      829,800           220,000   คณะนิติรัฐศาสตร์  
          66. โครงการทบทวนแผนคณะนิติรัฐศาสตร์          72,000     คณะนิติรัฐศาสตร์  
          67. กิจกรรมการบริหารจัดการของส านกังานคณบดี                50,000            50,000   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          68. โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจยัและพัฒนา     30,000             50,000   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
          69. โครงการบริหารจัดการงานส านกัวิชาการและ

ประมวลผล กจิกรรมสนับสนุนการบริหารส านักงาน
วิชาการและประมวลผล 

     122,900           50,000   ส านักวิชาการและประมวลผล  
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  8  4.1.8 พัฒนาระบบกลไกและแนว

ปฏิบัติที่ดีด้านประกัน
คุณภาพการศึกษามุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณภาพได้
มาตรฐานสากล  

1. ระดับผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย  

 4.60   ระดับ   70. โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ, ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร้อยเอ็ด 

1,360,000   ส านักงานอธกิารบดี, 
คณะทุกคณะ  

71. โครงการจัดการความรู้และแนวปฏบิัติที่ดี            30,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
72. โครงการบริหารความเส่ียงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
73. โครงการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
74. โครงการประกันคุณภาพระดับคณะและพัฒนา

นักศึกษาด้านประกันคุณภาพ 

(ใช้งบประมาณร่วมกับ
ฝ่ายประกันคุณภาพ) 

  คณะพยาบาลศาสตร์  

75. โครงการบริหารจัดการงานส านกัวิชาการและ
ประมวลผล  
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ส านกัวิชาการและ
ประมวลผล 

14,900   ส านักวิชาการและประมวลผล  

  9  4.1.9 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและ
กิจกรรมสัมพันธ์เพือ่ขยาย
เครือข่ายและปรับปรุง
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

  
  

1. จ านวนการปรับปรุงฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์  

 จ านวนครั้ง   ทุกปี  76. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ ์ 20,000    คณะพยาบาลศาสตร์ 
  77. โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เกา่    50,000  คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
  78. โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุัน      4,000  คณะนิติรัฐศาสตร์  
  79. โครงการฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ

ขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศษิย์เก่า 
       50,000  ส านักกิจการนักศึกษา  

  80. โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าและ
พัฒนาวิชาชพีครูสู่ความเป็นเลิศ  

   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
10,000 บาท)  

คณะครุศาสตร์  

  
  

  
  

81. โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้องสานสัมพันธ์ศิษย์เกา่     (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
35,000 บาท)  

 คณะครุศาสตร์  

2. จ านวนกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อ
ขยายเครือข่าย  

   6   จ านวน  82. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า  

   3,000    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    83. โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุัน คณะ
นิติรัฐศาสตร์ 

   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
4,000 บาท)  

 คณะนิติรัฐศาสตร์  

    84. โครงการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร        5,000   คณะนิติรัฐศาสตร์  
    85. โครงการความร่วมมือภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าและ

พัฒนาวิชาชพีครูสู่ความเป็นเลิศ  
   (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

10,000 บาท)  
 คณะครุศาสตร์  

    86. โครงการครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นน้องสานสัมพันธ์ศิษย์เกา่     (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
35,000 บาท)  

 คณะครุศาสตร์  



 

 

68 

 

คณะ/หน่วยงำน  
 แผ่นดิน   รำยได้          

  123,984,900      111,908,300   เป้ำประสงค ์ 1  เป้ำประสงค์  

 มหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอ็ด    109,790,200      110,419,300   กลยุทธ ์ 9  กลยุทธ ์ 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์        106,500            445,000    ตัวชี้วดั 16  ตัวชีว้ัด  

 คณะครุศำสตร์                667,000            116,000    โครงกำร 53  โครงกำร  

 คณะบริหำรธุรกิจและกำรบญัช ี          79,500            240,000          
 คณะนิติรัฐศำสตร ์     901,800            244,000          

 คณะพยำบำลศำสตร์       171,000            60,000          
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ          59,000              50,000          
 บัณฑติวิทยำลัย          50,000            100,000          
 ส ำนักงำนอธิกำรบดี      11,719,900              50,000          

 สถำบันวิจัยและพัฒนำ            30,000              84,000          
 ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล  175,000              50,000          
 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  235,000              50,000          
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ยุทธศำสตร์ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
เป้ำประสงค์  5.1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

    กลยุทธ์ 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 
  5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
  5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 

เป้ำประสงค์  5.2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
โดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
  5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการ  จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 

  5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
  5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
เป้ำประสงค์  5.3  นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม    

  กลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ 5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 

กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่ำ

เป้ำหมำย  
 หน่วยนับ  โครงกำร 

 ประเภทงบประมำณ  
 หน่วยงำน  

แผ่นดิน เงินรำยได ้
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่5 กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม  4,765,000 - 

4,765,000                              
 เป้ำประสงค์ 5.1 เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอนุรักษ์ธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อม  10,000 - 

1 5.1.1 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
หรือพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย  

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์
ด้วยการสร้างจิตส านึกอนุรกัษ์
หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

5 ระดับ 1. โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

       10,000  

  

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

       2. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
 400,000 บาท)  

  

สถาบันวิจยัและพัฒนา  

       3. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามคัคี และวินัย
ของชาติ    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

  คณะนิติรัฐศาสตร์  

       4. โครงการการด าเนินกจิกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)   

(งบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 18,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศึกษา 
ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  

          5. โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหสั  (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
 5,000 บาท)  

  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

  2  5.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม   

  

2. จ านวนฐานขอ้มูลและแหล่ง
เรียนรู้ตามภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม  

  

           3   ฐานข้อมูล  6. โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหสั  (ใช้งบประมาณร่วมกับ  
5,000 บาท)    

คณะพยาบาลศาสตร์ 

      7. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ  
400,000 บาท)  

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  

  3  5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบลดผลกระทบ
ต่อท้องถิ่นใกล้เคียง  

3. ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชน
ที่น ากลับมาใช้ประโยชน ์ 

         50   ร้อยละ  8. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
 400,000 บาท)  

  สถาบันวิจยัและพัฒนา  
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กลยุทธ ์  ตัวชีว้ัด  
 ค่ำ

เป้ำหมำย  
 หน่วยนับ  โครงกำร 

 ประเภทงบประมำณ  
 หน่วยงำน  

แผ่นดิน เงินรำยได ้
 เป้ำประสงค์  5.2   เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำรเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อม

ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด ำเนินกำรให้พื้นที่ของมหำวิทยำลยัเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ 
     4,750,000                -    

  

  4  5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการ
ที่พัฒนาหรือฟื้นฟแูละอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม  

1. จ านวนวัตกรรมหรือโครงการ
ที่ฟื้นฟูสภาพแวดลอ้มและมี
ผลลัพธ์ชัดเจนค่าเป้าหมายที่
ชัดเจน    

           2   โครงการ  9. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

       400,000  

  

สถาบันวิจยัและพัฒนา  

      10. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่ง
อ านวยความสะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัยสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรม   

 4,000,000  

  

ส านักงานอธกิารบด ี 

  5  5.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียม 
การจัดอันดับมหาวิทยาลยัสี
เขียว (UI Green Metric 
World University Ranking)  

  

2. ระดับความพึงพอใจกิจกรรม
และโครงการที่ส่งเสริมและ
สนับสนับเพื่อเข้าสู่โครงการ
มหาลัยสีเขียวผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยสีเขยีว  

        4.0   ระดับ  11. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขยีว(UI Green Metric World 
University Ranking)  

      350,000    คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

      12. โครงการการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชน ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)   

(งบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 18,000 บาท)  

  ส านักกิจการนักศกึษา 
ร่วมกับคณะศิลปะศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์  

  6  5.2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ  

3. จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สภาพแวดล้อมที่มีผลลัพธ์ที่
ชัดเจน  

  

           4   เครือข่าย  13. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน  

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
400,000 บาท)  

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  

        14. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัย
ของชาติ    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

   คณะนิติรัฐศาสตร์  

  7  5.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน  

4. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน  

           5   กิจกรรม  15. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่ง
อ านวยความสะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัยสู่
องค์กรแห่งนวัตกรรม   

 (ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
4,000,000 บาท)  

  

 ส านักงานอธิการบดี  

 เป้ำประสงค์  5.3 นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลยัมีจติอำสำในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม  5,000                -      
8 5.3.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม  

1. ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ ใน
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 

90 ร้อยละ 16. โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหัส 5,000   คณะพยาบาลศาสตร์ 
      17. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน
ท้องถิ่น อยา่งยั่งยืน 

(ใช้งบประมาณ ร่วมกับ 
400,000 บาท) 

  สถาบันวิจยัและพัฒนา 

      18. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัย
ของชาติ    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 
700,000 บาท)  

   คณะนิติรัฐศาสตร์  
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คณะ/หน่วยงำน  
 แผ่นดิน   รำยได้    เป้ำประสงค ์ 3 เป้ำประสงค ์

                                 4,765,000         -      กลยุทธ ์ 8 กลยุทธ ์

 มหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอ็ด        ตัวชี้วดั 8 ตัวชี้วดั 

 คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์                                     350,000      โครงกำร 5 โครงกำร 

 คณะพยำบำลศำสตร์                                        5,000            
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ                                     410,000            
 ฝ่ำยอำคำรสถำนที ่                                  4,000,000            
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
เป้ำประสงค์  6.1 มีกระบวนการสนับสนุนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์  6.1.1  มีการด าเนินการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการตั้งคณะแพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
   6.1.2  มีการด าเนินกิจกรรม หรือ โครงการที่ด าเนินการ เพ่ือรองรับการรับรองมาตรฐาน World Federation for Medical Education(WFME) 
เป้ำประสงค์ที่  6.2 ผลิตบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และ จริยธรรม สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมใน ศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์  6.2.1 พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที ่6  กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ       

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
หน่วยนับ โครงกำร 

ประเภทงบประมำณ หน่วยงำน 
 แผ่นดิน  เงินรำยได ้  

ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 6 กำรผลิตแพทย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ       1,040,000   1,040,000 
 เป้ำประสงค์ 6.1 มีกระบวนกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่มปีระสิทธภิำพ 594,600 0  
1 6.1.1 มีการด าเนินการวิจยัศึกษาความ

เป็นไปได้ในการด าเนินการตั้งคณะ
แพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสีย    
ทุกภาคส่วน 

1. จ านวนโครงการวิจัยหรือจ านวน
งานวิจัยที่ด าเนินการเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการตั้งคณะ
แพทยศาสตร์จากผู้มีส่วนได้เสีย           
ทุกภาคส่วน 

2 โครงการ 1. โครงการการเตรียมความพร้อมสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 

223,900   โครงการจัดตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์  

2. โครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งค าขอ
ครุภัณฑ์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขเสมือนจริง (Clinical Skill lab 
and Simulation Center)  

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

20,600   

2 6.1.2 มีการด าเนินกิจกรรม หรือ โครงการ
ที่ด าเนินการ เพื่อรองรับการรับรอง
มาตรฐาน World Federation for 
Medical Education  (WFME) 

2. จ านวน/กิจกรรม หรือ โครงการที่
ด าเนินการ เพื่อรองรับการรับรอง
มาตรฐาน (WFME)  

6 โครงการ/
กิจกรรม 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโครงการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

100,100   โครงการจัดตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์  

  4. โครงการศึกษาและการวจิัยสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า 250,000   โครงการจัดตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์  

เป้ำประสงค์ที่ 6.2 ผลิตบัณฑิตแพทย ์ที่มีคุณภำพ คุณธรรม และ จริยธรรม สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของสังคมใน ศตวรรษที่ 21 445,400      
3 6.2.1 พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและ
จริยธรรม  

 3. ผ่านการประเมินหลักสูตร ตาม
มาตรฐาน World Federation for 
Medical Education (WFME)   

ผ่าน ผลการ
ประเมิน 

5. โครงการการท ารายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา Standard for New 
Medical School เพื่อรองรับการประเมินจาก
แพทยสภา 

445,400    โครงการจัดตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์ 

 

คณะ/หน่วยงำน  
แผ่นดิน รำยได ้  เป้ำประสงค ์ 2 เป้ำประสงค ์
    1,040,000     กลยุทธ ์ 3 กลยุทธ ์

โครงกำรจัดตั้งคณะแพทยศำสตร ์     1,040,000     ตัวชี้วดั 3 ตัวชี้วดั 

    โครงกำร 5 โครงกำร 
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ส่วนที่ 4 
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3) 
และมาตรา 14 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดขึ้นรวมทั้งจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเปิดเผยและแสดงข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากรตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ตามมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบบสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ีอให้ความเห็นชอบเมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือ
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอ
แผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

4.1 กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2565 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการก ากับ ติดตาม องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
สถาบัน ข้อ 5. การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้  

4.1.1 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน 

4.1.1.1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการ
ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี/ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง 

4.1.1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานในรอบปี
ถัดไปพร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่าง  ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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4.1.2 ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

4.1.2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.1.2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจ       
ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับการก ากับและตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4.1.2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์กรให้คล่องตัว (Lean organization) เป็นต้น 

4.1.3 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำนเพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ 

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

4.1.3.2 ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ควรน าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Community of practices) เป็นต้น 

4.1.4 ผู้บริหำรได้บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของสถำบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4.1.4.1 ผู้บริหารความยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบัน
ให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.1.4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงาน 

4.1.4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างาน
และรายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

4.1.4.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาเป็นประจ าทุกปี 
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4.2 กรอบกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2565 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการ ในระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง 
 ส าหรับกรองการก ากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความส าเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและ การ
ตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภายใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและการประเมิน
ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของส านักงบประมาณและการติดตามและประเมินผลของ
อธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


