บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ สถาบั น และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการวิเคราะห
สภาพการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่ผานมาและผนวกกับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ ไดชี้จุดเดน
หรือ จุดแข็ง แนวทางปฏิบตั ิ จึงไดนาํ ขอเสนอแนะตาง ๆ ในรอบปทผี่ า นมา มาทบทวนเปนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) นับเปนแผนกลยุทธฉบับที่ 5
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใชแผนกลยุทธฉบับที่ 1 ในช�อของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 – 2554 ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 และฉบับที่ 3 แผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบับที่ 4 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยในอีก 3 ปขา งหนา (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
ไดวางกรอบการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรอยูบ นหลักการทีจ่ ะพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมี ปรัชญา
คื อ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหลงความรูตลอดชีวิตและไดกําหนดวิสัยทัศน ไ วคือ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ�อพัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม เพ�อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรจังหวัด ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร
การบริหารมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ไปสูก ารปฏิบตั นิ นั้ ตองอาศัยแผนปฏิบตั ริ าชการ
เปนเคร�องมือสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบตั งิ านของหน�วยงานตาง ๆ เพ�อใหการดําเนินงานมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
สําหรับกรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จัดใหมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและ
การตรวจสอบโดยผูมีสวนไดเสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหวางโครงการและเม�อเสร็จสิ้นโครงการ
ภายใตการบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน�วยงานกลางตาง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรับ
การประเมินผลจากหน�วยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และการประเมิ น ศั ก ยภาพมหาวิ ท ยาลั ย ไทยของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจา ยงบประมาณ :
PART ของสํานักงบประมาณและการติดตามและประเมินผลของอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ในส ว นของการถ า ยทอดแผนปฏิ บั ติ ง านระดั บ คณะ/หน� ว ยงาน คื อ การนํ า ยุ ท ธศาสตร ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ
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โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการทีส่ าํ คัญ คือ การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของคณะ/หน�วยงานทีส่ อดรับ
กับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ/หน�วยงานจะตองกําหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ และผูร บั ผิดชอบในพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตทีพ่ งึ่ ประสงค
การบริการวิชาการ การวิจยั เพ�อสรางองคความรู การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง
วิชาชีพครู การบริหารจัดการและการสืบสานโครงการอันเน�องมาจากพระราชดําริฯ ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย

ข
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คํานํา
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) นี้
จัดทําขึ้นโดยดําเนินงานยึดตามกรอบยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยความสอดคลองกับแผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนา
จังหวัด กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการไดเริม่ ตนขึน้ หลังจากทีท่ าํ การวิเคราะห SWOT ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยฝายแผนงานและนโยบาย
ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย เพ�อนํามากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรม ที่จะสงผลใหตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ สัมฤทธิ์ผล
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 นี้ ประกอบดวย
เนื้อหาสําคัญ คือ สวนที่ 1 บทนํา ความเปนมาของการจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สวนที่ 2
ผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด สวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 – 2565 ซึ่งประกอบไปดวย
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด นโยบายและแนวคิดของคณะผูบริหาร ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณของบัณฑิต เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
คานิยมองคกร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร แผนที่ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด สวนที่ 4
การขับเคล�อนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ปงบประมาณ 2561 – 2565 สูการปฏิบัติ และสวนที่ 5
กํากับ ติดตามและประเมินผล
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับนี้ เปนเคร�องมือ
สําคัญในการขับเคล�อนยุทธศาสตร ในบรรลุถึงวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว และเปนแนวทางสําคัญ
ทีท่ กุ ภาคสวนตองถือปฏิบตั เิ พีอ่ ใหสามารถดําเนินภารกิจไดบรรลุวตั ถุประสงคตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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สวนที่ 1

บทนํา

1.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับทบทวน)
แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) จัดทําขึน้
โดยกระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน บนพื้นฐานขอมูลสําคัญที่นํามาวิเคราะหและประมวลผล
ประกอบดวย
1. ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ไดแก ปรัชญา ปณิธาน ประวัติของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศพื้นฐาน
2. ขอมูลเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผูบ ริหาร บุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ นักศึกษา ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน
3. กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
4. นโยบายและแนวคิดของผูบริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
5. ขอมูลการทบทวนและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT)
6. ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) แผนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ�อการพัฒนา
ทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด (พ.ศ. 2561 - 2564)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตรพระราชา

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

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547

นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย

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

ยุทธศาสตรชาติ

แผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2560-2579

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

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2561-2564

แผนพัฒนา
จังหวัดรอยเอ็ด
พ.ศ.2561-2564

ปรัชญา พันธกิจ
คานิยม
อัตลักษณ
เอกลักษณ
สารสนเทศพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย

ผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอม
(SWOT)
แนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นของ
ประชาคมที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
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1.2 กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) มีขั้นตอนดังนี้
1. การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร�อง การจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 เม�อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งสํารวจความตองการของผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้ ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
2. การพิจารณารางแผนกลยุทธฯ และแนวทางการนํากลยุทธสูการปฏิบัติโดยผูบริหารทุกระดับจาก
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร�องการนําแผนกลยุทธพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดสูการปฏิบัติ ในระหวาง
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน 2560 ซึง่ ผูบ ริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดีคณะ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย รวมกันพิจารณารางแผนกลยุทธฯ
และกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ
3. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําขอมูลทีเ่ กีย่ วของมาวิเคราะหและประมวลผลจัดทําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 - 2565
4. มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการวิพากษแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ในวันจันทรที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
5. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําเสนอแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2560
6. คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธฯ นําเสนอแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เพ�อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพ�อนําไปใช ในกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป

1.3 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นําไปสูการพัฒนาคนไทยใหมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศที่พัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันได ในระบบเศรษฐกิจ
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เช�อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
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(3) การรักษาความมัน่ คงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมัน่ คง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ�อปองกันและแก ไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ�อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรีย มความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รัก ษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวราบมากขึ้น
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยัง่ ยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอย สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเช�อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมให ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหล�อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการส�อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
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(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเคร�องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ�อสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ�อใหคนไทย
เปนคนดีคนเกงมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัย ทั้งการสรางงานที่เหมาะสมกับการฟนฟูและดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล�อมล้าํ ในสังคม มุง เนนการลดความเหล�อมล้าํ
ในทุกมิติเพ�อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทย สามารถเขาถึงทรัพยากร
แหลงทุนในการประกอบอาชีพเพ�อยกระดับรายไดและขับเคล�อนเศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ�อรักษาเสถียรภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการ
การลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ�อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงอนุรักษฟนฟู
สรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรกั ษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมัน่ คงแหงชาติเพ�อการพัฒนาประเทศสูค วามมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ใหความสําคัญกับความมัน่ คงทีส่ ง ผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจสังคมและสิง่ แวดลอม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพใหประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เพ�อใหการบริหารจัดการภาครัฐ มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได
อยางเปนธรรม ประชาชนมีสว นรวม ประเทศปราศจากคอรรปั ชัน่ มีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการพัฒนากายภาพ
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง การเช�อมโยงเครือขายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสราง
พื้นฐาน เพ�อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่เมือง การเช�อมโยงการเดินทางและขนสงสินคา
ระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับ
เคล�อนการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมตอเน�องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจสําคัญ
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวของสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ�อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ�อการพัฒนา ประสานและพัฒนาความรวมมือกัน
ระหวางประเทศทัง้ ในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุง เนนการดูแลการดําเนินงาน ตามขอผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ ที่ ไทยมีความเกีย่ วของในฐานะประเทศสมาชิกทัง้ ในเวทีระดับโลก ระดับภูมภิ าคและระดับ
อนุภูมิภาค

1.5 แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับป พ.ศ. 2563
วิสัยทัศนจังหวัดรอยเอ็ด
“เปนจังหวัดที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหลงผลิต และสรางมูลคาเพิ่ม
ขาวหอมมะลิคุณภาพสูง เอื้อตอการลงทุนของภาคเอกชน และเปนเมืองน�าเที่ยว น�าอยู”
เปาหมายการพัฒนา
“มหานครขาวหอมมะลิ ทองเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในป พ.ศ. 2565”
พันธกิจ
1) สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตขาวหอมมะลิ เพ�อสรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรมเพิ่มศักยภาพ
การบริหารทรัพยากรและสินคาการเกษตรใหเปนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย
2) พัฒนาใหจงั หวัดเปนศูนยกลางการทองเทีย่ ว การคา การลงทุนและการบริการ เช�อมโยงระบบโลจิสติกส
และระบบราง รวมทั้งวัฒนธรรมอีสาน คานิยมและประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสมัยใหมไดอยางกลมกลืน
3) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได ใหภาคประชาสังคม และสงเสริมใหมี
การดําเนินชีวติ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวติ ใหมคี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
เพ�อสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
4) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพ
5) สรางความมั่นคงภายในและสงเสริมการใหบริการภาครัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม
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วัตถุประสงครวม
1. ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑขาวหอมมะลิมีมูลคาสูงและไดมาตรฐาน สามารถแขงขันได
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพนความยากจน พึ่งตนเองได
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา
1. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดรอยเอ็ด (GPP) เพิ่มขึ้นรอยละ 2
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เปนศูนยกลางการผลิตขาวหอมมะลิ และแหลงผลิตสินคาเกษตร สูมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และสังคม ใหเขมแข็ง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสรางความสมดุลของสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
และครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ

1.6 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ�อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพ�อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิต ใหมีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานตองการ
วิจัย สรางความรูและนวัตกรรมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
สรางเครือขายและความรวมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ทองถิน่ และประกอบการในการจัดการศึกษา
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใหมคี วามคลองตัว ยืดหยุน โปรงใส ดวยหลักธรรมาธิบาลสูก ารเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนากาวหนาอยางตอเน�องและยั่งยืน
5. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยี นอมนําแนวพระราชดําริทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพัฒนาทองถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร ใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
1. การพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานสังคม
3. ดานสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ�อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิน่ ทีเ่ ปนไปตามบริบทและความตองการ
ในการพัฒนาทองถิ่น
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ�อพัฒนาสังคมทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬา
การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสุขภาพ
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ�อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม
2. การผลิตและพัฒนาครู
เปาหมาย
1. ผลิตครูระบบปด/เปด
2. การพัฒนาศักยภาพครู
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
กลยุทธ
- ผลิตครูที่ ไดมาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเปนครูและสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
- พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมกี ารศึกษาใหมคี วามเปนมืออาชีพ
- สรางนวัตกรรมเพ�อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 สูการศึกษา 4.0
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
1. ยกระดับความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. พัฒนาอาจารย
3. คุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ
- พัฒนาแหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต
- พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู
- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาศักยภาพอาจารย ใหเปนมืออาชีพ
- พัฒนาการจัดการเรียนรู ใหบัณฑิตเปนคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
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4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาหมาย
1. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ระบบฐานขอมูล
3. การใชทรัพยากรรวมกัน
4. พัฒนาเครือขาย
5. จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล
กลยุทธ
- รวมกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาระบบฐานขอมูลรวม
- จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
- สรางเครือขายประชารัฐในการทํางานตามพันธกิจ
- จัดระบบงานสูความเปนเลิศและเสริมสรางธรรมาภิบาล
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สวนที่ 2

ผลการศึกษาวิเคราะหสถานภาพปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
(SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (SWOT Analysis)
เพ�อทบทวนกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จากบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกหน�วยงาน และผูม สี ว นไดสว นเสีย
กับมหาวิทยาลัย สําหรับการทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2561 – 2565 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไปนี้
1. ประชุมบุคลากรของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูม สี ว นไดสว นเสียของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด วิเคราะหประเด็นสําคัญ (Key Issues) โดยที่ประชุมวิเคราะห SWOT ในการประชุมทบทวนแผน
กลยุทธ และแบงกลุมทําการวิเคราะหแตละดานจนครบทุกดาน ดังนี้
1.1 ปจจัยภายใน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ไดแก
1.1.1 S1: Strategy (ยุทธศาสตรขององคกร)
1.1.2 S2: Structure (โครงสรางองคกร)
1.1.3 S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
1.1.4 S4: Staff (บุคลากร)
1.1.5 S5: Skill (ทักษะ ความรู ความสามารถ)
1.1.6 S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร)
1.1.7 S7: Shared values (คานิยมรวม)
1.2 ปจจัยภายนอก โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ตามกรอบแนวคิด C-PEST Model
Analysis ไดแก
1.2.1 C: Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย)
1.2.2 P: Politics (นโยบาย/การเมือง)
1.2.3 E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)
1.2.4 S: Society (สังคม/วัฒนธรรม)
1.2.5 T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม)
และนําขอมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิเคราะห
ความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายใน ผลการวิเคราะห SWOT ของปที่ผานมา
มาเปนประเด็นสําคัญในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
2. นําแตละประเด็นมาวิเคราะห จัดลําดับเพ�อนําไปสูการระดมสมองในแตละกลุมและในแตละประเด็น
3. ใหบุคลากรทุกภาคสวนทําแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห ใหคะแนนถวงน้ําหนัก ปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก เพ�อนําผลมาวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation Analysis) เพ�อนําผลไปวาง
แผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) ดังสรุปผลตารางตอไปนี้
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ประเด็นทีน่ าํ มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ไดแก ยุทธศาสตร
ขององคกร (Strategy) โครงสรางองคกร (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ
ความรู ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร (Style) คานิยมรวม (Shared
Values) และอ�น ๆ ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีรายระเอียด ดังนี้
S1: Strategy (ยุทธศาสตรขององคกร)
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 62.98 จุดออน คิดเปนรอยละ
37.61 แบงตามประเด็นทีน่ าํ มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตามกรอบแนวคิด 7s Model Analysis และไดสรุป
ภาพรวม ดังแสดงในภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน S1 ตามปจจัยยุทธศาสตรขององคกร
S1.1: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ เห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ โครงการและกิจกรรม
ที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มุงเนนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น คิดเปนรอยละ 95.65 รองลงมาคือ บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาทองถิ่น
ไดดําเนินการอยางเปนระบบชัดเจนติดตามผลลัพธ ได ความรูความสามารถของบุคลากรตอการบูรณาการ
ความรูเพ�อใหการบริการวิชาการมีความเหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได
จุดแข็งยุทธศาสตรดานการพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก
ลําดับ จุดแข็ง (รอยละ)
1

95.65

2

78.26

3

78.26

4

73.91

5

73.91

ประเด็นในยุทธศาสตร
โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลป
วัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาทองถิ่นไดดําเนินการอยางเปนระบบชัดเจน
ติดตามผลลัพธ ได
ความรูความสามารถของบุคลากรตอการบูรณาการความรูเพ�อใหการบริการวิชาการ
มีความเหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได
เครือขายการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือของคณะ/หน�วยงานมีการประสาน
รวมมือและมีแนวปฏิบัติรวมกันอยางเปนรูปธรรม
สวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการดําเนินการดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม

จุดออนดานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ พบวาผูต อบแบบสอบถามโดยสวนใหญ ประเด็นทีเ่ ปนจุดออน
ที่ตอบมากที่สุด คือ งานวิจัยสวนใหญนําไปใชประโยชนและเห็นผลลัพธที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น อยางชัดเจน เชน
รายได คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง คิดเปนรอยละ 73.91 รองลงมาคือ มีระบบการจัดเก็บฐานขอมูลและพัฒนา
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรู
ชุมชน สิ่งแวดลอม การบูรณาการภารกิจ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานเปนกิจกรรมเดียวกัน และมีผลลัพธจากการดําเนินการทีช่ ดั เจน จุดออนของยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จุดออนยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 5 ลําดับแรก
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
1

73.91

2

65.22

3

60.87

4

52.17

5

47.83

ประเด็นในยุทธศาสตร
งานวิจัยสวนใหญนําไปใชประโยชนและเห็นผลลัพธที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น อยางชัดเจน
เชน รายได คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง
มีระบบการจัดเก็บฐานขอมูลและพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และ
การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูชุมชน สิ่งแวดลอม
การบูรณาการภารกิจ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหผสมผสานเปนกิจกรรมเดียวกันและมีผลลัพธจากการดําเนินการ
ที่ชัดเจน
พัฒนาชุมชนและทองถิน่ ใหสามารถพัฒนาตนเองกาวสูค วามเปนวิสาหกิจชุมชนและ
สรางรายได ใหกบั ชุมชน
การแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนอยางตอเน�อง จนเกิดเปน
ความรวมมือ/ตอยอดในการใหบริการอยางชัดเจน

ตารางที่ 3 แนวทางในการแกปญหาในพื้นที่ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
What to do
ประเด็นปญหา (จุดออน)
- งานวิจัยสวนใหญนําไปใชประโยชน
และเห็นผลลัพธที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น
อยางชัดเจน เชน รายได คุณภาพชีวิต
ชุมชนเขมแข็ง

ระยะ
เรงดวน

- หาความ
ตองการการ
ใชประโยชน
- หาความ
ตองการฐาน
- มีระบบการจัดเก็บฐานขอมูลและ
ขอมูล
พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม - ประสาน
พื้นถิ่น และการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เพ�อพัฒนา
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและแหลง
วิสาหกิจ
เรียนรูชุมชน สิ่งแวดลอม
ชุมชน
- การบูรณาการภารกิจ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหผสม
ผสานเปนกิจกรรมเดียวกันและมี
ผลลัพธจากการดําเนินการที่ชัดเจน

How to do

ระยะกลาง

ระยะยาว

ระยะ
เรงดวน

ระยะกลาง

ระยะยาว

- ศึกษาวิจัย
ใหตรงจุด
- พัฒนา
ระบบฐาน
ขอมูล
- พัฒนา
วิสาหกิจ
ชุมชน

- การใช
ประโยชน
จากงานวิจัย
กับชุมชน
- ฐานขอมูล
องคความรู
ทองถิ่น
ตามความ
ตองการ
- ฐานขอมูล
วิสาหกิจ
ชุมชนที่ ไดรับ
การพัฒนา
อยางตอเน�อง

- วิเคราะห
ความตองการ
การใช
ประโยชน
กับหัวขอวิจัย
- วิเคราะห
ความตองการ
ฐานขอมูล
- ระบุกลุม
เปาหมาย
วิสาหกิจ
ชุมชน

- ทําการวิจัย
พัฒนา
- จัดทําแผน
กลยุทธ
ดานการวิจัย
ที่ตอบโจทย
การใช
ประโยชน

- เนนงาน
วิจัยที่
มุงผลลัพธ
และพัฒนา
อยางตอเน�อง
- ทําฐาน
ขอมูล
วิสาหกิจ
ชุมชนที่ ไดรับ
การพัฒนา
อยางตอเน�อง

- พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหสามารถ
พัฒนาตนเองกาวสูความเปนวิสาหกิจ
ชุมชนและสรางรายได ใหกับชุมชน
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนอยางตอเน�อง
จนเกิดเปนความรวมมือ/ตอยอด
ในการใหบริการอยางชัดเจน

S1.2: ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุดคือ ความครอบคลุมของเนื้อหาและ
ความตองการของผู ใช บริการหลักสูตรดานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเปนรอยละ 86.96 การ
พัฒนาครูพเี่ ลีย้ งและโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวชิ าชีพครู การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการ
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ผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและประเทศ อาจารยมีสมรรถนะดานการสอนและดูแลนักศึกษาอยางมืออาชีพ เปนลําดับรองลงมา
ในขณะที่ ไมพบน้าํ หนักในสวนทีเ่ ปนจุดออนของการผลิตและพัฒนาครู อยางไรก็ตาม ในประเด็นอาจารย
มี โอกาสสรางประสบการณดานการสอนในโรงเรียนเครือขาย เปนจุดที่มีคาจุดแข็งนอยที่สุดที่รอยละ 52.17
และมีแนวโนมเปนจุดออนได ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จุดแข็ง ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 5 ลําดับแรก
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
86.96
ความครอบคลุมของเนื้อหาและความตองการของผู ใช บริการหลักสูตรดานการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2
82.61
การพัฒนาครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู
3
78.26
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรและกระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ยอมรับ
ดวย School Integrated Learning และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและ
ประเทศ
4
78.26
อาจารยมีสมรรถนะดานการสอนและดูแลนักศึกษาอยางมืออาชีพ
5
73.91
อาจารยสามารถบมเพาะใหนักศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามคุณลักษณะ 4 ประการ
6
52.17
อาจารยมี โอกาสสรางประสบการณดานการสอนในโรงเรียนเครือขาย

ตารางที่ 5 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นปญหา
(จุดแข็งที่ ไดคะแนน
นอยที่สุด)
อาจารยมี โอกาส
สรางประสบการณ
ดานการสอน
ในโรงเรียนเครือขาย

What to do

How to do

ระยะเรงดวน

ระยะกลาง

ระยะยาว

ระยะเรงดวน

ระยะกลาง

ระยะยาว

การมีสวนรวม
ของอาจารย
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ในโรงเรียนสาธิต

การมีสวนรวม
ของอาจารย
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ในโรงเรียน
เครือขาย

คณะ และ
อาจารยมี
ประสบการณ
สอน และเปน
ตัวอยางในการ
จัดการเรียน
การสอนในพื้นที่
เปาหมาย

จัดตารางสอน
ใหอาจารยมี
สวนรวมในการ
จัดการเรียน
การสอนใน
โรงเรียนสาธิต

จัดตารางและ
สงเสริมให
อาจารยเขารวม
ในการจัดการ
เรียนการสอนใน
โรงเรียนเครือขาย
- จัดทําแผน
กลยุทธ ใหระบุ
การมีสวนรวม
ของอาจารย
ในเครือขาย

พัฒนาใหคณะ
ครุศาสตร
และอาจารย
มีประสบการณ
สอน และเปน
ตัวอยาง
ในการจัด
การเรียน
การสอนในพื้นที่
เปาหมาย

S1.3: ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 95.65 รองลงมาคือ คุณภาพหลักสูตร คุณภาพ
คณาจารยและบุคลากร คุณภาพบัณฑิต ผลลัพธของผูเรียนที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจน
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เช�อถือได และมีคุณภาพอยางแทจริง จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 ลําดับแรก ดังแสดง
ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 ลําดับแรก
ลําดับ จุดแข็ง (รอยละ)
1
100.00
2
95.65
3
91.30
4
78.26
5
78.26
6

56.52

7

56.52

ประเด็นในยุทธศาสตร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
คุณภาพหลักสูตร
คุณภาพคณาจารยและบุคลากร
คุณภาพบัณฑิต
ผลลัพธของผูเรียนที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษามีความชัดเจน เช�อถือได
และมีคุณภาพอยางแทจริง
อาจารยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน
การออกแบบหลักสูตรควรเนนหลักสูตรในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง
ตอการพัฒนาทองถิ่นและตอบสนองตอความตองการของประเทศ

จุดออนดานยกระดับคุณภาพการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาประเด็นที่เปน
จุดออนทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ คุณภาพส�อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนทีม่ กี ารปฏิบตั ิ ใชเทคโนโลยีสมัยใหม
และ Social Lab เปนฐาน รวมทั้งฝกปฏิบัติวิชาชีพครู และ WIL จุดออนของยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จุดออนยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
1
2

60.87
56.52

ประเด็นในยุทธศาสตร
คุณภาพส�อการเรียนการสอน
เทคนิคการสอนที่มีการปฏิบัติ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมและ Social Lab เปนฐาน รวมทั้ง
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู และ WIL

ตารางที่ 8 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นปญหา
(จุดออน)

What to do
ระยะเรงดวน

1. คุณภาพส�อการเรียน - หาความ
การสอน
ตองการการใช
2. เทคนิคการสอนที่มี
ประโยชนส�อ
การปฏิบัติ ใชเทคโนโลยี การเรียนการ
สมัยใหมและ Social
สอน และการ
Lab เปนฐาน รวมทั้ง
ปรับรูปแบบ
ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู
การจัดการ
และ WIL
เรียนการสอน

ระยะกลาง
- พัฒนาส�อ
- พัฒนา
หองเรียนสู
Smart
Classroom

How to do
ระยะยาว
- นวัตกรรม
และส�อการ
เรียนการสอน
ที่ตอบโจทย
คุณภาพ

ระยะเรงดวน

ระยะกลาง

- สํารวจและ - พัฒนาส�อ
วิเคราะหการใช ดวยนวัตกรรม
ประโยชนส�อ - พัฒนา
คณาจารย
ในการใชงาน
Smart Classroom

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

ระยะยาว
- นวัตกรรม
Smart
Classroom
และส�อการ
เรียนการสอน
ที่ตอบโจทย
คุณภาพและ
ใชประโยชน ได
อยางตอเน�อง
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S1.4: ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
พบวาผูต อบแบบสอบถามทัง้ หมดเห็นวาประเด็นทีเ่ ปนจุดแข็งมากทีส่ ดุ คือ ระบบและโครงสรางการบริหาร
จัดการ และการวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผลลัพธ จากทุกกิจกรรมที่ ได
ดําเนินการ ในขณะทีว่ ฒ
ั นธรรมองคกร และการสรางเครือขายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เปนจุดแข็งรองลงมา
จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 ลําดับแรกแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ 5 ลําดับแรก
ลําดับ จุดแข็ง (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
73.91
ระบบและโครงสรางการบริหารจัดการ
2
73.91
การวางแผนการดําเนินงาน การกํากับติดตามและการประเมินผลลัพธ จากทุกกิจกรรม
ที่ ไดดําเนินการ
3
69.57
วัฒนธรรมองคกร
4
65.22
การสรางเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ

จุดออนดานยุทธศาสตรการบริหารจัดการ พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาประเด็นที่เปน
จุดออนที่ตอบมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยสินและการหารายไดและมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยทางปญญา เชน การหาแหลงทุนภายนอก
การพัฒนานวัตกรรมเพ�อการจดอนุสทิ ธิบตั ร สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ รองลงมาคือระบบขอมูลสารสนเทศเพ�อการบริหาร
และตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจ และการประชาสัมพันธ จุดออนของยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดา นการบริหาร
จัดการ แสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จุดออนยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
73.91
มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยสินและการหารายได และมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยทางปญญา
เชน การหาแหลงทุนภายนอก การพัฒนานวัตกรรมเพ�อการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
2
69.57
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ�อการบริหารและตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจ
3
69.57
การประชาสัมพันธ
4
56.52
การมีสวนรวมในการสะทอนการบริหารจัดการ
5
52.17
ระบบการติดตอส�อสารภายใน
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ตารางที่ 11 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
ประเด็นปญหา
(จุดออน)

What to do
ระยะยาว

ระยะเรงดวน

ระยะกลาง

ระยะยาว

- ระเบียบ
ขอบังคับการ
บริหาร
ทรัพยสิน

- ระบบ
การบริหาร
ทรัพยสินที่เกิด
รายได

- คณะทํางาน
รวบรวมขอมูล
การบริหาร
ทรัพยสิน

- รางระเบียบ
ขอบังคับการ
บริหาร
ทรัพยสิน

- พัฒนาระบบ
การบริหาร
ทรัพยสินที่เกิด
รายไดที่ยั่งยืน

- ระบบขอมูลสารสนเทศ
- รวบรวม
เพ�อการบริหารและตัดสินใจ ขอมูล
ครอบคลุมทุกพันธกิจ
สารสนเทศเพ�อ
การบริหาร

- พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ�อ
การบริหาร INFORMATION
SYSTEMS

- ระบบ
สารสนเทศเพ�อ
การบริหาร INFORMATION
SYSTEMS ที่มี
ประสิทธิภาพ

- ตั้งคณะ
กรรมการ
จากทุกหน�วย
งานเพ�อ
รวบรวมขอมูล
สารสนเทศเพ�อ
การบริหาร

- ประชุมรวมผู
มีสวนเกี่ยงของ
เสนอขอมูล
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เพ�อการบริหาร
INFORMATION
SYSTEMS

- ใช ง านและ
ประเมินผล
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ�อ
การบริหาร
INFORMATION
SYSTEMS ที่
มีประสิทธิภาพ
อยางตอเน�อง

- การประชาสัมพันธ
- พัฒนาระบบ
การมีสวนรวมในการสะทอน ส�อสารองคกร
การบริหารจัดการระบบ
การติดตอส�อสารภายใน

- บริหาร
จัดการ ระบบ
เครือขาย
ส�อสารองคกร
ใหมีความ
พรอมและ
สามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- ระบบเครือ
ขายส�อสาร
องคกรใหมี
ความพรอม
และสามารถ
ใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

- วางระบบ
และโครงสราง
การส�อสาร
องคกร

- วางแผน
ออกแบบและ
บริหารจัดการ
ระบบเครือ
ขายส�อสาร
องคกรใหมี
ความพรอม
และสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- ใชงานและ
ประเมินผล
ปรับปรุงระบบ
ระบบเครือขาย
ส�อสารองคกร
ใหมีความ
พรอมและ
สามารถ
ใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

- มหาวิทยาลัยมีการ
บริหารทรัพยสินและการหา
รายได และมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการ
พัฒนาทองถิ่นและการสราง
ผลประโยชนจากทรัพยทาง
ปญญา เชน การหาแหลง
ทุนภายนอก การพัฒนา
นวัตกรรมเพ�อการจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์

ระยะเรงดวน
- รวบรวม
ขอมูลการ
บริหาร
ทรัพยสิน

ระยะกลาง

How to do

S1.5: ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
พบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวาประเด็นที่เปนจุดแข็งมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน
ที่เอื้อตอการจัดการศึกษาไดมาตรฐานเปนจุดแข็ง รองลงมา จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม 4 ลําดับแรกแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จุดแข็งยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 4 ลําดับแรก
ลําดับ จุดแข็ง (รอยละ)
1
86.96
2
69.57
3
60.87
4
56.52

ประเด็นในยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัดการศึกษาไดมาตรฐาน
มีระบบบริหารจัดการขยะ
อาจารย บุคลากร และนักศึกษามีจิตอาสาในการอนุรักษสภาพแวดลอม

จุดออนยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
โดยสวนใหญเห็นวาประเด็นที่เปนจุดออนมากที่สุด คือ มีนวัตกรรมฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอม รองลงมาคือ
การอนุรกั ษ สรางสรรค พัฒนาสภาพแวดลอมในทองถิน่ เพ�อเพิม่ คุณคาของทองถิน่ และดูแลทองถิน่ เชน จัดการขยะ
น้ําเสีย รณรงครักษาปา ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จุดออนยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ลําดับ จุดออน (รอยละ)
ประเด็นในยุทธศาสตร
1
69.57
มีนวัตกรรมฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอม
2
56.52
การอนุรักษ สรางสรรค พัฒนาสภาพแวดลอมในทองถิ่นเพ�อเพิ่มคุณคาของทองถิ่น
และดูแลทองถิ่น เชน จัดการขยะ น้ําเสีย รณรงครักษาปา

ตารางที่ 14 แนวทางในการแกปญหายุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
What to do

ประเด็นปญหา
(จุดออน)

ระยะเรงดวน

ระยะกลาง

1. มีนวัตกรรมฟนฟู
และอนุรักษสภาพ
แวดลอม

- ขอมูล
แนวทางใน
การพัฒนา
นวัตกรรมฟนฟู
และอนุรักษ
สภาพแวดลอม

2. การอนุรักษ
สรางสรรค พัฒนา
สภาพแวดลอมในทองถิ่น
เพ�อเพิ่มคุณคาของทอง
ถิ่นและดูแลทองถิ่น
เชน จัดการขยะ น้ําเสีย
รณรงครักษาปา

- แนวทาง
ในการอนุรักษ
สราง สรรค
พัฒนาสภาพ
แวดลอม
ในทองถิ่นเพ�อ
เพิ่มคุณคา
ของทองถิ่น
และดูแลทองถิ่น
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How to do
ระยะยาว

ระยะเรงดวน

ระยะกลาง

ระยะยาว

- นวัตกรรม
ฟนฟูและ
อนุรักษสภาพ
แวดลอม

-นวัตกรรมฟนฟู
และอนุรักษ
สภาพแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ

- รวบรวม
ขอมูลแนวทาง
ในการพัฒนา
นวัตกรรมฟนฟู
และอนุรักษ
สภาพแวดลอม

- พัฒนา
นวัตกรรมฟนฟู
และอนุรักษ
สภาพแวดลอม

- ใชงานและ
ประเมินผล
ปรับปรุง
นวัตกรรมฟนฟู
และอนุรักษ
สภาพแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ
อยางตอเน�อง

- กิจกรรม
อนุรักษ
สรางสรรค
พัฒนาสภาพ
แวดลอมใน
ทองถิ่นเพ�อเพิ่ม
คุณคาของ
ทองถิ่นและดูแล
ทองถิ่น

- คูมือฐาน
ขอมูลการ
อนุรักษ
สรางสรรค
พัฒนาสภาพ
แวดลอม
ในทองถิ่น
เพ�อเพิ่มคุณคา
ของทองถิ่นและ
ดูแลทองถิ่นที่เปน
ตัวอยาง Best
Practices

- หาแนวทาง
ในการอนุรักษ
สราง สรรค
พัฒนาสภาพ
แวดลอม
ในทองถิ่น
เพ�อเพิ่มคุณคา
ของทองถิ่นและ
ดูแลทองถิ่น

- ลงพื้นที่จัด
กิจกรรมอนุรักษ
สรางสรรค
พัฒนาสภาพ
แวดลอมใน
ทองถิ่นเพ�อเพิ่ม
คุณคาของ
ทองถิ่นและ
ดูแลทองถิ่น

- จัดทําคูมือ
ฐานขอมูล
การอนุรักษ
สรางสรรค
พัฒนาเผยแพร
ตัวอยาง Best
Practices
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ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตามปจจัยยุทธศาสตร (S1)
ภาพรวมผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตามปจจัยยุทธศาสตร (S1) ปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและ
จุดออนเม�อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ปจจัยภายในที่เปน จุดแข็ง (รอยละ 62.39) เปนตําแหน�งที่บงบอกวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มียุทธศาสตรที่มีความเขมแข็ง ในแตละยุทธศาสตร คือ
- โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
- หลักสูตรครุศาสตรที่ความครอบคลุมของเนื้อหาและความตองการของผู ใช บริการหลักสูตร
ดานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
- มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
- ระบบและโครงสรางการบริหารจัดการ
- มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
แตทั้งนี้เม�อพิจารณาคาคะแนนของจุดแข็งและจุดออนพบวามีคาคะแนนที่แตกตางกันมาก คือ +2.93
และ -0.46 สะทอนถึงมหาวิทยาลัยมีปจจัยภายในที่เขมแข็ง และอาจจะมีจุดออนภายในมหาวิทยาลัยเอง เชน
- งานวิจัยสวนใหญนําไปใชประโยชนและเห็นผลลัพธที่เกิดกับชุมชน ทองถิ่น อยางชัดเจน เชน รายได
คุณภาพชีวิต ชุมชนเขมแข็ง
- ความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพส�อการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยสินและการหารายได และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การพัฒนาทองถิ่นและการสรางผลประโยชนจากทรัพยทางปญญา
- มีความจําเปนตองนวัตกรรมฟนฟูและอนุรักษสภาพแวดลอม
จึงจําเปนทีจ่ ะตองแกปญ
 หาหรือจุดออนของมหาวิทยาลัยดังกลาว ซึง่ จะทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็ง
มากขึ้น อันจะนําไปสูสถานภาพที่เอื้อและสถานภาพที่เปนจุดแข็งตอไป

ภาพที่ 1 ภาพรวมผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ตามปจจัยยุทธศาสตร (S1)
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S2: Structure (โครงสรางองคกร)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 83.91 จุดออน คิดเปนรอยละ
16.09 ประเด็นทีเ่ ปนจุดแข็งทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ โครงสรางของมหาวิทยาลัยกําหนดโดยสภามหาวิทยาลัยทีส่ อดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และประเด็นทีเ่ ปนจุดออนทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ งบประมาณเพ�อกอสรางอาคารและจัดหา
ครุภัณฑ เม�อเปรียบเทียบกับความเติบโตขององคกร
S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 68.33 จุดออน คิดเปนรอยละ
31.67 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบในการทํางานและความสอดคลองตอเน�องทั้งมหาวิทยาลัย
และประเด็นที่เปนจุดออนที่ตอบมากที่สุดคือ ระบบสารสนเทศ Intranet เพ�อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน
S4: Staff (บุคลากร)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 63.57 จุดออน คิดเปนรอยละ
36.43 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ วัยวุฒิและความพรอมของบุคลากร และประเด็นที่เปนจุดออน
ที่ตอบมากที่สุดคือ สัดสวนของอาจารยและบุคลากรที่มีตําแหน�งทางวิชาการ
S5: Skill (ทักษะ ความรู ความสามารถ)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 91.78 จุดออน คิดเปนรอยละ
8.22 ประเด็นทีเ่ ปนจุดแข็งทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ วุฒติ ามเกณฑมาตรฐานประเมินหลักสูตร
และประเด็นที่เปนจุดออนที่ตอบมากที่สุดคือ ทักษะในการส�อสาร
S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 81.38 จุดออน คิดเปนรอยละ
18.62 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุดคือ การอยูรวมกันแบบเปนครอบครัวกับการบริหารจัดการองคกร
และประเด็นที่เปนจุดออนที่ตอบมากที่สุดคือ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
S7: Shared values (คานิยมรวม)
พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนจุดแข็ง คิดเปนรอยละ 88.97 จุดออน คิดเปนรอยละ
11.03 ประเด็นที่เปนจุดแข็งที่ตอบมากที่สุด คือ อัตลักษณ (ความออมนอมถอมตน) และประเด็นที่เปนจุดออน
ทีต่ อบมากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมทีส่ รางความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของบุคลากร รายละเอียดเพิม่ เติมดังแสดงในภาพ
ที่ 2 ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน 7S Model Analysis
ผลสรุปการวิเคราะหสภาพภายใน 7s Model Analysis
จากตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 7S Model Analysis ปจจัยภายใน
ที่เปนจุดแข็งและจุดออนเม�อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ปจจัยภายในที่เปน จุดแข็ง (รอยละ 77.19)
เปนตําแหน�งทีบ่ ง บอกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีปจ จัยภายในทีม่ คี วามเขมแข็ง เชน มีโครงการและกิจกรรม
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ที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมุงเนนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นทั้งในสวนการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา
รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐานประเมินหลักสูตร ความรวมมือ
กับองคกร (Unity) ในภาวะวิกฤตของบุคลากร
ตารางที่ 15 แสดงผลสรุปการวิเคราะหสภาพภายใน 7s Model Analysis
ปจจัยภายใน
S1:
S2:
S3:
S4:
S5:
S6:
S7:

Strategy (ยุทธศาสตรขององคกร)
Structure (โครงสรางองคกร)
System (ระบบการปฏิบัติงาน)
Staff (บุคลากร)
Skill (ทักษะ ความรู ความสามารถ)
Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองคกร)
Shared values (คานิยมรวม)
เฉลี่ยปจจัยภายใน

คะแนน (%)
S(+)
W(-)
62.39
37.61
83.91
16.09
68.33
31.67
63.57
36.43
91.78
8.22
81.38
18.62
88.97
11.03
77.19
22.81

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

แตทงั้ นีเ้ ม�อพิจารณาคาคะแนนของจุดแข็งและจุดออน ดังแสดงในภาพที่ 2 พบวา มีคา คะแนนทีแ่ ตกตางกัน
มาก คือ +2.93 และ -0.46 สะทอนถึงมหาวิทยาลัยมีปจ จัยภายในทีเ่ ขมแข็ง และอาจจะมีจดุ ออนภายในมหาวิทยาลัย
เอง เชน ดานระบบการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร และดานรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด จึงจําเปนทีจ่ ะตองแกปญ
 หาหรือจุดออนของมหาวิทยาลัย ซึง่ จะทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งมากขึน้
อันจะนําไปสูสถานภาพที่เอื้อและสถานภาพที่เปนจุดแข็งตอไป

ภาพที่ 2 ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายใน 7S Model Analysis
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ประเด็นที่นํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามกรอบแนวคิด C-PEST Model Analysis ไดแก
Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย) นโยบาย/การเมือง (Polities) ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด (Economics) สังคม/
วัฒนธรรม (Society) Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) ดังนี้
C: Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนโอกาส คิดเปน
รอยละ 62.32 อุปสรรค คิดเปนรอยละ 37.68 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบมากที่สุดคือ
- หน�วยงานภายในจังหวัดหรือในพื้นที่ใหบริการใหความเช�อมั่นทางดานวิชาการ
- ความรวมมือและความไววางใจจากหน�วยงานภายนอกและผูม สี ว นไดสว นเสียในการใชบริการในภารกิจ
P: Politics (นโยบาย/การเมือง) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนอุปสรรคในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกันกับโอกาส อุปสรรคคิดเปนรอยละ 55.07 โอกาสคิดเปนรอยละ 44.93 ประเด็นที่เปนอุปสรรคที่ตอบ
มากที่สุดคือ
- นโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมเขาเรียนในระดับอาชีวศึกษามากกวาระดับอุดมศึกษา
- กฎระเบียบของภาครัฐขาดความคลองตัวและไมเอื้อตอการปฏิบัติงานตอสถานศึกษา
- นโยบายของรัฐทีก่ าํ หนดใหมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนและพัฒนาทองถิน่ มีผลกระทบตองบประมาณ
รายไดของมหาวิทยาลัยในขณะที่ โอกาสไดแก
- นโยบายของรัฐเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทการบูรณาการงาน/โครงการกับหน�วยงานภาครัฐ
องคกรภายนอก ทองถิ่นชุมชน
- ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) ตอหลักสูตร/โครงการ/คณะ
E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) พบวาผูต อบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปน อุปสรรค
คิดเปน รอยละ 90.22 โอกาสคิดเปนรอยละ 9.78 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบมากที่สุด ไดแก
- ภาวะเศรษฐกิจในแนวโนมชะลอตัว กับการตัดสินใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของประชาชน
ลดลงเน�องจากบางสวนตองหารายได
- การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรใหแกสถาบันการศึกษามีแนวโนมลดลงอยางตอเน�อง
- ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานในระดับต่าํ กวาระดับปริญญาตรี เพ�อตองการลดตนทุนการจางงาน
- การโยกยายประชากร ไปทํางานตางถิ่น กระทบตอการจัดการศึกษาในทองถิ่น
S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) พบวาผูต อบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวาเปนโอกาสคิดเปนรอยละ
83.70 อุปสรรคคิดเปนรอยละ 16.30 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบมากที่สุด ไดแก
- มหาวิทยาลัยตั้งอยูในชุมชนอยูใกลชิดและมี โอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปราชญชาวบาน
- ทองถิ่น ชุมชน องคกรตาง ๆ ใหความรวมมือ สนับสนุน โดยผานกระบวนการความรวมมือในรูปแบบ
ตาง ๆ มีมาก
- จํานวนประชากรโดยรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
โดยรอบมหาวิทยาลัย
T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเห็นวา
เปนโอกาส คิดเปนรอยละ 91.30 อุปสรรค คิดเปนรอยละ 8.70 ประเด็นที่เปนโอกาสที่ตอบทั้งหมด คือ
- การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี IOT มีสวนผลักดัน/พัฒนานักศึกษา ตอบสนองความตองการ
ของตลาดแรงงาน
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- การส�อสารโดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เชน Social Media ทําใหเกิด
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ผลสรุปการวิเคราะหการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST Model
จากตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PESTLE Model ปจจัยภายนอก
ที่เปนโอกาสและอุปสรรค และเม�อพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ปจจัยภายนอกมี โอกาส (+2.36) ซึ่งเอื้อตอ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แตทั้งนี้เม�อพิจารณาคาคะแนนของโอกาสและอุปสรรคพบวา
มีคาคะแนนที่แตกตางกันมาก คือ +2.36 และ -1.65 ซึ่งมหาวิทยาลัยมี โอกาสจากปจจัยภายนอกมากที่สุดคือ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม ดานสังคม/วัฒนธรรม และผูมีสวนไดสวนเสีย ตามลําดับ ในขณะที่อาจมี
อุปสรรคจากภายนอกเปนปญหาได ในอนาคต คือ ดานภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด และดานนโยบาย/การเมือง
และแสดงความสัมพันธผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก C-PESTLE Model ดังแสดงในภาพที่ 3
ตารางที่ 16 ผลสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST Model
ปจจัยภายนอก
C:
P:
E:
S:
T:

Customer (ผูมีสวนไดสวนเสีย)
Politics (นโยบาย/การเมือง)
Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด)
Society (สังคม/วัฒนธรรม)
Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/วัตกรรม)
เฉลี่ยปจจัยภายนอก

คะแนน (%)
O(+)
T(-)
62.32
37.68
44.93
55.07
9.78
90.22
83.70
16.30
91.30
8.70
58.41
41.59

คะแนน (น้ําหนัก)
O(+)
T(-)
2.62
-1.51
1.80
-2.22
0.35
-3.64
3.35
-0.59
3.70
-0.28
2.36
-1.65

ภาพที่ 3 ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก C-PEST Model
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ผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (Situation Analysis)
ผลของการวิเคราะหปจ จัยภายนอกและภายในดังแสดงในภาพที่ 4 สรุปไดวา สถานภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด มีสภาพปจจุบันในตําแหน�ง SO (มหาวิทยาลัยมีจุดแข็งและโอกาส) กลยุทธที่จะใช ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจึงควรเปนไปในลักษณะเชิงรุก มุงสูความเปนเลิศ

ภาพที่ 4 กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (Situation Analysis)
TOWS Matrix
หลังจากไดทาํ การวิเคราะห SWOT จึงทําการวิเคราะห TOWS โดยเปนขัน้ ตอนการวิเคราะห เพ�อกําหนด
จุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกมากอน สามารถราง
TOWS Matrix ไดดังแสดงในตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห TOWS Matrix

ปะ

ศึศึกกษาษา

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

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปงบประมาณ 2561 – 2565

จากผลการวิเคราะหสถานการณที่เปนเชิงรุก จึงนําขอมูลมาวางแผนโดยมีสวนรวมของผูบริหารทั้ง 4
ระดับ คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และคณะกรรมการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเพ�อกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค เปาหมาย นโยบาย มาตรการ คานิยมองคกร กลยุทธ
แผนที่ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับหน�วยงานและตัวชี้วัดรายบุคคล เพ�อนําไปสูการทําแผน
ปฏิบตั ริ าชการประจําปแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ที กั ษะหรือสมรรถนะสูง แผนบริหารงบประมาณ
และนําไปสูก ารปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคลองกับเปาหมายและนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

3.1 นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1.1 ความเปนมาของนโยบายสภามหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดกาํ หนดอํานาจหนาทีข่ องสภามหาวิทยาลัยไว ในมาตรา
18 (1) ไววา สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจยั การใหบริการทางวิชาการแกสงั คม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ดั ง นั้ น สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด จึ ง ได กํ า หนดนโยบายที่ ส อดคล อ งกั บ อํ า นาจหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกลาวขางตน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดประชุมเพ�อทบทวน
นโยบายสภามหาวิทยาลัย เม�อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบดวยบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ขอ ดังนี้
1. ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
2. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
4. ดานการวิจัยเพ�อถายทอดองคความรู
5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ดานการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
7. ดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
9. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแมบทมหาวิทยาลัย
1.2 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. ดานการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต
1.1 การผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ใหมีความรูคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
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จิตสาธารณะในการชวยเหลือชุมชนและทองถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือขาย โดยมุงเนนความเขมแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ สงเสริมทักษะดานภาษา ทักษะทางดานวิชาชีพและดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมุงเนนการสราง
ผลงานการจัดการเรียนการสอนเขาประกวดหรือแขงขันในระดับชาติ อยางนอยปละ 1 รางวัล
1.2 การพัฒนาหลักสูตรทีท่ นั ตอการเปลีย่ นแปลงและสอดคลองตอความตองการของชุมชนทองถิน่
ประเทศชาติและสากล เพ�อเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตร 3 ภาษา ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย
เตรียมความพรอมในการประชาสัมพันธ ผลักดันใหบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษาไดภายในระยะ
เวลาที่กําหนด อยางนอยรอยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาตองมีผลการประเมินความพึงพอใจของนายจาง
อยางนอยรอยละ 80
1.3 ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะดานภาษาสากล และสงเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตสูมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิต และสายทักษะวิชาชีพ ควบคูกับการเรียนทักษะ
วิชาการ
1.4 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับนักศึกษาให ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ
1.5 จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใชประสบการณเปนฐาน (Experience based) เพ�อให
นักศึกษารูจักคิดเปน ทําเปน มีวิจารณญาณ
1.6 ในป พ.ศ. 2564 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด จะต อ งมี นั ก ศึ ก ษาต า งชาติ เ ข า มาศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัย อยางนอย 100 คน
2. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
2.1 มีระบบการบริหารองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจในการบริหารและผูม สี ว นได
สวนเสีย มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิ ตําแหน�งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาและ
มีตําแหน�งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนให ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน�อง
2.3 มีระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เชน มีระบบและหลักเกณฑ
การประเมินการเล�อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหน�งงาน การบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
และการใหรางวัลอยางโปรงใส ตลอดจนการใหสวัสดิการบานพักตามความจําเปน คารักษาพยาบาล เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น
2.4 การพัฒนาระบบบริหารงานดวยสารสนเทศ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ�อความสะดวก รวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานและขอมูลสามารถนํามาใช ในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 การสรางความรวมมือและชวยเหลือกันระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรตาง ๆ ทั้งภายใน
และตางประเทศเพ�อใหเกิดความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย
2.6 การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายไดเพ�อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง พัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัยการใชประโยชน
จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ�อการจัดหารายได และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย
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3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
3.1 การนําผลงานวิจัยไปถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถิ่น เพ�อนําไปตอยอดในการพัฒนาอาชีพ
และภูมิปญญาชาวบาน ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
3.2 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยใหสามารถเขาถึงการบริการไดงาย สะดวก
และรวดเร็ว เพ�อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น
3.3 สืบสาน โครงการตามศาสตรพระราชา นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช มุงเนน
ใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางในการถายทอดความรู ใหกับสังคม ชุมชน และทองถิ่น
3.4 จัดหลักสูตรการศึกษา การฝกอบรมวิจัยเบื้องตน ดานการบริหารและบัญชีครัวเรือนและ
ใหบริการวิชาการแกชมุ ชนอยางตอเน�อง สงเสริมการเรียนรูข องชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สรางกระบวนการเรียนรู โดยการใชชุมชนเปนฐาน
4. ดานการวิจัยเพ�อถายทอดองคความรู
4.1 จัดสรรงบประมาณใหอาจารย และนักศึกษาดําเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ�อนําไปสู
การพัฒนาดานวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาทองถิ่น
4.2 โครงการวิจยั ทีเ่ ปนการสรางองคความรูท างดานเกษตรกรรม สงเสริมอาชีพในทองถิน่ โครงการ
ตามศาสตรพระราชา ตลอดจนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและทองถิ่นได
4.3 พัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีความรูและความสามารถในการทําวิจัย
เพิ่มขึ้น โดยสรางเครือขายความรวมมือกับหน�วยงานอ�นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.4 สนับสนุนใหมกี ารทํางานวิจยั และเผยแพรผลงานวิจยั ในระดับอาเซียน ระดับชาติและนานาชาติ
สนับสนุนการทําวิจัยเชิงพาณิชย, การทําวิจัยรวมกับปราชญชาวบาน
4.5 สงเสริมการวิจัยเพ�อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 กําหนดใหศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
5.2 สรางเครือขายวัฒนธรรมเพ�อแลกเปลีย่ นเรียนรู และเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมทัง้ ภายในประเทศ
และตางประเทศ
5.3 สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมแกนกั ศึกษาและประชาชนในทองถิน่ เพ�อปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ในความเปนไทย ทํานุบํารุงและรักษาไวซึ่งความเปนไทยคนหา ฟนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ และเผยแพร ไวซึ่ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี คานิยม ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย
5.4 มีการสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมกันทํากิจกรรมทางพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ�น ๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนสงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอน
การทําสมาธิใหกับนักศึกษาและบุคลากร เพ�อใหเกิดความสงบสุขแกนักศึกษาและบุคลากร ใหสามารถอยูรวมกัน
อยางสันติ
6. ดานการผลิตบุคลากรทางการศึกษา
6.1 ผลิตครูและวิชาชีพอ�นทีส่ อดคลองกับความตองการของประเทศทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คุณธรรม จริยธรรม
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มีจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเปนครู และวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ
6.2 จัดตัง้ ศูนยฝก ประสบการณวชิ าชีพครูและวิชาชีพอ�นเพ�อความเปนเลิศทางดานวิชาการ และเปน
ศูนยกลางดานวิชาการของหลักสูตรครุศาสตรและหลักสูตรอ�นแกบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เขามา
ศึกษาคนควา
6.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ใหเปนแหลงเรียนรู วิจัย และเปน
แหลงฝกประสบการณดานวิชาชีพครูที่มีคุณภาพใหกับนักศึกษาสาขาครุศาสตรและสาขาอ�น ๆ ภายในป 2562
จะตองมีการพัฒนาหลักสูตร English Program
7. ดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
7.1 การพัฒนาระบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
7.2 การพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหรมร�น น�าอยู น�าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สราง
ความรัก ความสามัคคี สรางสุขภาวะที่ดี เพ�อใหนักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุนและปลอดภัย
และในป 2564 ให ไดรับรางวัล Green University
7.3 บริการวิชาการเพ�อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแกชุมชน
และทองถิ่น โดยดําเนินการใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
8. จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย
จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีสวนรวมของคณาจารยและบุคลากร
9. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ�อให ไดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ในระดับดีมาก
9.2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ
10. ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแมบทมหาวิทยาลัย
จัดใหมีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในป พ.ศ. 2562 และจัดทําแผนแมบท 20 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด
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3.2 นโยบายและแนวคิดของคณะผูบริหาร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดได ใชแนวคิด 4Ps Innovation และ LERT 4.0 Model
เพ�อนําไปสูมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative University) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

L T Q M E

LOCAL
DEVELOPMENT
พัฒนาทองถิ่น
Leadership
Efficiency
Effectiveness
Respect
Technical Skills
Teamwork

TEACHER
QULITY
MANAGEMENT
DEVELOPMENT
IMPROVEMENT
DEVELOPMENT
ผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการ

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

ENVIRONMENT
CONSERVATION
อนุรักษสภาพแวดลอม

Responsibility

ความสัมพันธระหวาง LTQME-LERT Model และนวัตกรรม
ภาพที่ 7 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผูบริหาร
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4Ps Innovation ประกอบดวย
Paradigm Innovation : การสงเสริมและสนับสนุนกระบวนทัศน ใหมอยางมีสวนรวมเพ�อการบริหาร
เชิงสรางสรรคครอบคลุม 4 พันธกิจ
Position Innovation : เปาหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม (Innovative
University) สอดคลองกับ Thailand 4.0
Process Innovation : กระบวนการขับเคล�อนเพ�อนําไปสูเปาหมายที่วางไว ไดแก
- จัดทําแผนวิชาการหลัก (Academic Master Plan) ใช ในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ�อการบริหารและการบริการการศึกษา
- พัฒนาระบบการบริหารการเงินเชิงกลยุทธเพ�อความยั่งยืน
- เพิ่มขีดความสามารถ Globalized Education
- อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และแสวงหาพลังงานทางเลือกสรางสภาพแวดลอมพื้นที่สีเขียว
อยางบูรณาการของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
Product Innovation : เปนผลผลิตที่มหาวิทยาลัยตองการใหเกิดขึ้น ไดแก
- คุณภาพคณาจารยและบุคลากร
- คุณภาพบัณฑิตที่พึ่งประสงค
- คุณภาพหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน
- คุณภาพการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
- คุณภาพสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียน
LERT 4.0 Model
เปนรูปแบบที่ ใช ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ บริหารจัดการสูมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมในระดับชาติ
L ประกอบดวย
Leadership ภาวะผูนําคณาจารยและบุคลากรตลอดจนนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความเปนผูนํา
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถนําพากลุม ของตนในการพัฒนางานทีร่ บั ผิดชอบอยางตอเน�อง ดําเนินกิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคที่วางไว
Loyalty ความจงรักภักดีคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาไดรับการปลูกฝงใหเกิดความรักความรูสึก
เปนเจาของ (Ownership) ในองคกรรวมกันยินดีที่จะรวมแรงรวมใจในการประสานพลังเพ�อพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง
Law and Rule กฎหมายและกฎระเบียบการดําเนินงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตองอยู
ภายใตหลักนิติธรรมถูกกฎหมาย เปนไปตามระเบียบขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย การออกกฎระเบียบ
ตาง ๆ ตองเปนไปเพ�อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดอยางมีเสถียรภาพเพ�อประโยชนของคณาจารยและ
บุคลากรสวนใหญตลอดจนนักศึกษาโดยรวม
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E ประกอบดวย
Equity ความเสมอภาคสําหรับคณาจารยและบุคลากรในการดําเนินการเพ�อเขาสูตําแหน�งทางวิชาการ
เพ�อบรรจุอตั รากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพ�อการพิจารณาความดีความชอบเล�อนขัน้ เล�อนตําแหน�งการลาศึกษา
ตอการจัดสรรทุน เพ�อการศึกษาตอตองยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม ผลการทํางาน ตลอดจนขวัญและ
กําลังใจของคณาจารยและบุคลากรสําหรับนักศึกษา ตองไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันในการ
รับบริการจากทางมหาวิทยาลัย
Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหคณาจารย
บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมาเปนแนวทางในการทํางาน และการเรียนการสอนการบริหารงบประมาณตองมีประสิทธิภาพ
ภายใตการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนใหเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได ใหกับมหาวิทยาลัย
ผานการบริหารเชิงรุกเพ�อเพิม่ จํานวนนักศึกษาการบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัย การใหบริการวิชาการการวิจยั
การนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
Effectiveness ประสิทธิผลโดยนําหลักการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award, PMQA) มาใช ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวาเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ�อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหเทียบเทามาตรฐานสากล ซึง่ ประกอบ
ดวย 7 หมวด ไดแก การนําองคกรการวางแผนเชิงยุทธศาสตรการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ ผูมีสวนได
สวนเสียการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการและ
ผลลัพธการดําเนินการ
R ประกอบดวย
Respect การเคารพนับถือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา แสดงออกถึงความเคารพนับถือ
ใหเกียรติซึ่งกันและกันดวยการไหวเม�อพบปะกัน และมีน้ําใจชวยเหลือกันตามสมควร เพ�อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของภารกิจมหาวิทยาลัย และเพ�อสงเสริมความรักสามัคคีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเปนไทยใหมีการสืบทอดตอเน�องจากรุนสูรุนตลอดไปอยางยั่งยืน
Responsibility ความรับผิดชอบปลูกฝงใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบ
ในภารกิจและบทบาทหนาทีท่ ตี่ นไดรบั มอบหมาย ซึง่ จะสงผลตอคุณภาพคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาโดยรวม
และทําใหมหาวิทยาลัยมีช�อเสียงในระดับชาติและนานาชาติตอไป
Re-forming Welfare ปรับปรุงระบบสวัสดิการโดยเฉพาะอยางยิ่งกองทุนสวัสดิการสําหรับคณาจารย
และบุคลากรใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ�อใหกองทุนมีความมั่นคง ตอบสนองและสอดคลองกับ
ความตองการของคณาจารยและบุคลากร ตลอดจนเพิ่มสวัสดิการบานพักเพ�อลดรายจายของผูมีเงินเดือนนอย
T ประกอบดวย
Transparency ความโปรงใสการบริหารจัดการในทุกระดับตองโปรงใส สามารถชี้แจงและตรวจสอบ
ได ใหมีการรับทราบผลการดําเนินงานขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ที่หน�วยงานจะดําเนินการการรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณาจารยและบุคลากร โดยจัดประชุมสมัยสามัญภาคเรียนละ 2 ครั้ง
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Technical Skills ทักษะทางเทคนิคสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan) เพ�อพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรอยางตอเน�องและสอดคลอง
กับความตองการของแตละบุคคล สงเสริมการจัดอบรมเทคนิคการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ การวัดประเมินผล
การจัดทําผลงานทางวิชาการ การจัดทําผลงานเพ�อเล�อนตําแหน�งสายสนับสนุนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
เพ�อขอทุนการจัดทํางานวิจัยใหสําเร็จการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยการตีพิมพเผยแพรผลงานการจัดอบรม
ดานการส�อสารและเทคโนโลยีการสรางนวัตกรรมเพ�อนําไปสูเชิงพาณิชย การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา (Work
Integrated Learning. WIL)
Teamwork การทํางานเปนทีมสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยดวยการทํางานเปนทีมตามความสนใจและความถนัด โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของทีมที่ชัดเจนมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบงปนความรูและประสบการณ
ใหเกิดการเรียนรูรวมกัน หน�วยงานในมหาวิทยาลัยหลายหน�วยงานยังมีบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ จําเปน
ตองอาศัยคณาจารยทมี่ คี วามสนใจมาชวยงานใหหน�วยงานสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจไดลลุ ว ง ความเสียสละความทุม เท
ของคณาจารยและบุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะทําใหงานสําเร็จไดตามเปาหมายและวัตถุประสงค ที่ ไดกาํ หนดไว

3.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณของบัณฑิต เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
คานิยมองคกร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปรัชญา
แหลงความรูตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีวํ ภูมิปฺญา ฐานํ
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุง เนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่น ตามศาสตรพระราชาดวยนวัตกรรม เนนการอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
วิสัยทัศน
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ�อพัฒนาทองถิ่นดวยนวัตกรรม
นิยามวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเพ�อพัฒนาทองถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจะเปนที่พึ่งของชุมชน เปนแหลง
องคความรู ใหบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
นวัตกรรม หมายถึง นวัตกรรมดานการบริหารอยางมีสวนรวม พัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
Thailand 4.0 ขับเคล�อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ�อการบริหารและการศึกษา จัดทําแผนวิชาการในการพัฒนา
ทองถิน่ อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารยและบุคลากร สายสนับสนุน
เปนที่ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนไดมาตรฐาน
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เปาประสงคหลัก (Primary Goal)
1. ชุมชนและทองถิน่ ไดรบั การบริการวิชาการ ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และองคความรูจ ากฐานงานวิจยั
สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสารสนเทศที่ จัดการเรียนการสอน เผยแพรความรู และการบริการวิชาการ
ในอันดับตนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเกณฑของสถาบันระดับสากล
ตัวชี้วัดเปาประสงคหลัก
1. กลุมเปาหมายในชุมชนและทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ
สงเสริมรายไดจากงานวิจัยเปนฐาน ทําใหกลุมเปาหมายสามารถสรางรายไดสูงขึ้นรอยละ 20 ตามตัวชี้วัด
ตามเกณฑตัวชี้วัด กชช. 2 ค. เชน การมีงานทํา การเรียนรู โดยชุมชน การไดรับการศึกษา
2. โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการประเมินคุณภาพ ไมต่ํากวาระดับดีมากรอยละ 90
3. มีระบบสารสนเทศที่ติดอันดับการแพรองคความรู โดยติดอันดับจากสถาบันจัดอันดับในระดับสากล
1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
อัตลักษณบัณฑิต
กลาคิด จิตอาสา
นิยามอัตลักษณบัณฑิต
กลาคิด
การคิดเชิงนวัตกรรม มีความคิดสรางสรรค ความสามารถในการส�อสาร และแสดงออกอยางเหมาะสม มีภาวะผูน าํ
จิตอาสา
มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยการพัฒนาทองถิ่น สังคม และสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัดอัตลักษณบัณฑิต
กลาคิด
- มี โครงการที่รับผิดชอบแสดงใหเห็นความคิดสรางสรรค หรือนวัตกรรมในดานความคิด
- มีความสามารถในการส�อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางเปนทางการ
- มีความเปนผูนําสามารถแสดงออกตอที่สาธารณะในทางสรางสรรค
จิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาทองถิ่นและสภาพแวดลอม
- มี โครงการในการพัฒนาทองถิ่น/สังคม/สภาพแวดลอม
เอกลักษณมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม นวัตกรรม
และพัฒนาทองถิ่น
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คานิยมองคกร
“RERU”
R : Responsibility
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
E : Experience
ประสบการณทดี่ จี ะนําไปสูค วามสําเร็จ ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
R : Respect
ออนนอมถอมตน เคารพนับถือผูมีพระคุณและมีความภักดีตอองคกร
U : Unity
มีความรักความสามัคคีและผูกพันกับสถาบัน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม จิตอาสา อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
สํานึกในความเปนไทยและมีความรักและผูกพันทองถิน่ สงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ เพ�อใหรเู ทาทันการเปลีย่ นแปลง
จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ใชการวิจัยเปนฐานในการแสวงหาความจริงเพ�อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของ ภูมิปญญา
ทองถิ่นภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากลเนนสภาพแวดลอมและธรรมชาติ
3. ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิน่ เสริมสรางความรูค วามเขาใจในคุณคาทางวัฒนธรรม
ของชาติ
4. บริการวิชาการเพ�อเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่น
ใหมีจิตสํานึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ�อประโยชนสวนรวม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนองคกรแหงการเรียนรู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันได ในกลุมประชาคมอาเซียนและสากล ตลอดจนสรางเครือขายและประสาน
ความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ�น ทั้งใน
และตางประเทศเพ�อพัฒนาทองถิ่น
6. นอมนําสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน�องมาจากพระราชดําริ ประยุกต ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการทํางานและการดําเนินชีวิต
7. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี จิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพนื้ บานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะกับการดํารงชีวติ
และการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทัง้ การแสวงหาแนวทางในการบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติ และสภาพแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ดานสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก และดานสภาพแวดลอมปจจัยภายใน
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การพัฒนาทองถิ่น

การผลิตและพัฒนาครู

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม

ปรัชญา : แหลงความรูตลอดชีวิต
Source of Knowledge for a Lifetime
ยาวชีวํ ภูมิปฺญา ฐานํ
ปณิธาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่น
ตามศาสตรพระราชาดวยนวัตกรรม เนนการอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม

3.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
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การพัฒนาทองถิ่น

การผลิตและพัฒนาครู

การยกระดับคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม

จากที่ ไดสังเคราะหประเด็นกลยุทธออกมาเปนยุทธศาสตร 5 ประเด็น ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุงการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและ
การผลิตบัณฑิตที่เช�อมโยงภูมิปญญาระดับทองถิ่นระดับชาติและระดับสากล นําองคความรูที่มีความหลากหลาย
ทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนและทองถิ่น โดยมีการประสานความรวมมือ
และชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรูดานการประกอบอาชีพ เพ�อสรางรายได ใหกับ
ชุมชน ผานการพัฒนาศักยภาพดานสินคาและบริการ พัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น และความสอดคลองของเปาประสงค
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เปาประสงค
1. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
2. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง
3. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญา ทองถิ่นเสริมสราง คุณคาและจิตสํานึกรักษทองถิ่น
4. บูรณาการการจัด การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนา
ทองถิ่นในพื้นที่บริการ
ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1. การพัฒนาทองถิ่น 1. มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและ
นวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชน
ทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม

กลยุทธ
1. พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหสามารถทํางานวิจัยและขอทุนจากแหลงทุน
2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน ทองถิ่นและ
ประสานความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก
3. พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชน
ตอชุมชนทองถิ่น
4. มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

2. ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและ
อยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมี
ทัศนคติที่ดีถูกตอง

1. จัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการเพ�อศึกษาวิเคราะหปญหา ศักยภาพ
และความตองการที่แทจริงของชุมชน
2. บูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยเครือขายและชุมชนเพ�อ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบมเพาะใหประชาชน ในพื้นที่มีความพรอม
ดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นเพ�อสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน
4. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหม
ในเขตพื้นที่บริการใหประสบความสําเร็จดวยองคความรู

3. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญญา ทองถิ่นเสริมสราง
คุณคาและจิตสํานึก รักษทองถิ่น

1. สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรรวมกัน ทํากิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
3. มีกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายวัฒนธรรมเพ�อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

4. บูรณาการการจัด การเรียน การสอน 1. หลักสูตร ที่นํามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย บริการวิชาการทํานุ
การวิจัยบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
และวัฒนธรรมพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่
บริการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มุงบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตรแบบสหวิทยาการและมีการเช�อมโยง
การพัฒนาครูประจําการโดยใช โรงเรียนเปนฐาน เพ�อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูใชส�อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เพ�อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และความสอดคลองของเปาประสงค
เปาประสงค
1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณและสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง เปนไปตามผลลัพธการเรียนรูของ
หลักสูตรและตามความตองการของผู ใชบัณฑิต
2. ศิษยเกาทางการศึกษาที่เขาสูวิชาชีพแลวไดรับการเสริมสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ตารางที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

2. การผลิตและพัฒนาครู 1. บัณฑิตครูมีอัตลักษณและ
สมรรถนะเพ�อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เปนไปตามผลลัพธ
การเรียนรูของหลักสูตรและตาม
ความตองการของผู ใชบัณฑิต

กลยุทธ
1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร ใหทันสมัยมีผลลัพธการเรียนรูดาน
สมรรถนะของอาชีพ
2. พัฒนาครูของครูใหมีประสบการณการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย/โรงเรียนเครือขายมาบูรณาการกับองค
ความรูและหลักวิชาการ เพ�อถายทอดสูนักศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมสมรรถนะในการสอน
4. สรางเครือขายพัฒนาครูและบัณฑิตครู
5. การจัดอบรมและพัฒนาครูประจําการเกี่ยวกับการ จัดการเรียน
การสอนเพ�อนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ ผูเรียนรู
6. สรางเจตคติที่ดี ใหบัณฑิตครู ใหความสําคัญกับการเปนครูใน
ภูมิภาค
7. สนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารย ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู

2. ศิษยเกาทางการศึกษาที่เขาสู
1. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิชาชีพแลวไดรับการเสริมสมรรถนะ ระหวางบัณฑิตครู (ศิษยเกา) ที่เขาสูวิชาชีพ
เพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให ไดรบั มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานระดับชาติและมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาใหมีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา
ศิษยเกาและบริการวิชาการแกบคุ ลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารยดา นการศึกษาใหมคี ณ
ุ วุฒิ
ที่สูงขึ้นและให ไดรับตําแหน�งทางวิชาการ

ภาพที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคลองของเปาประสงค
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ�อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
ตารางที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

เปาประสงค

กลยุทธ

1. บัณฑิตมีความรู ความสามารถตาม 1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม
มาตรฐานการศึกษา เพ�อตอบสนอง ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง การพัฒนาทองถิ่นและ
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ความตองการของทองถิ่น
2. สงเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับ
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21
3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ใหบูรณาการกับการทํางาน
และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
4. อัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากร วัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
5. พัฒนาหองปฏิบัติการ อุปกรณการเรียนรู เพ�อสนับสนุน
การผลิตบัณฑิต

การ

6. พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เปนที่ยอมรับ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดมุงเนน และใหความสําคัญในการใชหลักการบริหารจัดการองคกรที่ดี
ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับ LERT 4.0 Model ปรับปรุง และพัฒนาระบบสวัสดิการเพ�อสนับสนุนกิจการ
ของมหาวิทยาลัย เนนการสรางเครือขายเพ�อการพัฒนางานดานตาง ๆ เปนสถาบันการศึกษาเพ�อพัฒนาทองถิ่น
พัฒนาศูนยขอมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สงเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร
ใหเขาถึงระบบขอมูลและสารสนเทศอยางครอบคลุมทุกพื้นที่และอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและความสอดคลองเปาประสงค
เปาประสงค
1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคลองตัวและมีธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับดานการเปนสถาบัน
การศึกษาเพ�อทองถิ่น
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ตารางที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

เปาประสงค

กลยุทธ

1. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคลอง 1. สงเสริมบุคลากร นักศึกษา ใหเปนคนดีและคนเกงดวย
ตัวและมีธรรมาภิบาลใหเปนที่ยอมรับ
การพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพเพ�อพัฒนา
ดานการเปนสถาบันการศึกษาเพ�อทองถิ่น มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
2. อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่เปน
ทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม
3. ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูล
งบประมาณและบุคลากรใหทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาล
5. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงานภาครัฐ
6. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตาง
ประเทศ เพ�อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
7. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ�อให
เกิดความคุมคา
9. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพ
การศึกษามุงสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล
10. ฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรมสัมพันธเพ�อขยายเครือขาย
และปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกา
11. ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและ
ผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัย
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ั ยา
ท์ รพ

กรธรรมชา

ติแ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมอยางฉลาด โดยใช
นอยทีส่ ดุ รวมทัง้ ตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทัว่ ถึง โดยทําการพัฒนาภูมทิ ศั นและสภาพแวดลอม
ใหรมร�น น�าอยู น�าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ สรางความรัก ความสามัคคี สรางสุขภาวะที่ดี เพ�อใหนักศึกษา
และบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุน และปลอดภัย และในป 2564 ให ไดรบั รางวัล Green University บริการ
วิชาการเพ�อพัฒนาฟน ฟูและอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแกชมุ ชน และทองถิน่ โดยดําเนินการ
ใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู

การอน
ุรักษ

ภาพที่ 6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปาประสงค
1. เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
2. เพ�อใหสถาบันเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแกชมุ ชนและทองถิน่ โดยดําเนินการใหพนื้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเปนองคกร
แหงการเรียนรู
3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
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ตารางที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดลอมเปาประสงคและกลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร
การอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม

เปาประสงค
1. เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษ
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม

กลยุทธ
1. สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ในมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการ
ภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
3. มีการบริหารและจัดการขยะอยางเปน
ระบบลดผลกระทบตอทองถิ่นใกลเคียง

2. เพ�อใหสถาบันเปนแหลงบริการวิชาการ
เชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ�อพัฒนา
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมใหแกชุมชนและทองถิ่น
โดยดําเนินการใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เปนองคกรแหงการเรียนรู

1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนา
หรือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม
2. สงเสริมและสนับสนุนเตรียม การจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green
Metric World University Ranking)
3. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ

3. นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
1. สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
มีจิตอาสาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
และสภาพแวดลอม
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สวนที่ 4

การขับเคล�อนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปงบประมาณ 2561 – 2565 สูการปฏิบัติ

การขับเคล�อนแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ คือ การส�อสาร ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไปสู
ระดับหน�วยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธทั้งในระดับกระทรวง
ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติไดจริง และมีความสอดคลองเช�อมโยงระหวางกัน มีประสิทธิผล
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร
การถายทอดแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ ไดนําเทคนิควิธีการสมัยใหมคือ “การบริหารงานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์” เปนการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ ระบบการเงินงบประมาณ และระบบการวัดผลงาน
เขาดวยกันอยางครบวงจร โดยกําหนดวัตถุประสงคขององคกรและเปาหมายของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
และสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม โดยจัดทําผลตัวชี้วัดการดําเนินงานหลัก และเกณฑมาตรฐานไวลวงหนา
รวมทัง้ การใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับผลการดําเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

4.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การวางแผนยุทธศาสตร โดยมีกระบวนการ คือ
1.1 การวิเคราะห SWOT Analysis คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ไดแกการวิเคราะห
หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ใน 7 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร ดานโครงสรางองคการ
ดานระบบองคการ ดานทักษะของบุคลากร ดานคุณคารวมในองคการดานรูปแบบการนําองคการ สวนการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก การวิเคราะหหาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนโอกาส (Opportunities) และปจจัย
ที่เปนอุปสรรค (Threats) ตอการบรรลุวิสัยทัศนขององคกรใน 6 ดาน ไดแก ดานผูรับบริการ ดานการเมือง
ดานเศรษฐกิจ ดานสภาพแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรมดานเทคโนโลยี
1.2 การประเมินสถานภาพขององคกร (Organization Positioning) โดยการนําผลการวิเคราะห
สภาพภายนอก และภายในองคกรดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคมาประเมินสถานภาพขององคกรตอไป
1.3 การกําหนดหรือทบทวนวิสยั ทัศนและภารกิจขององคกรเพ�อกําหนดใหแน�ชดั วาองคกรดําเนินการ
ในลักษณะใด มีวัตถุประสงคองคกรคืออะไร และเปาหมายขององคกรคือดานใดบาง มีปรัชญาในการดําเนินการ
เชนใด
1.4 มีการจัดทําแผนกลยุทธทสี่ อดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสว นรวมของบุคลากร
ในสถาบั น และได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 –
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574)
แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ�อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.5 มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัด เพ�อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
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1.6 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหน�วยงานภายใน
1.7 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.8 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
1.9 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ�อพิจารณา
1.10 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครัง้ และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพ�อพิจารณา
1.11 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป
2. การนํายุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติ โดยมีกระบวนการ คือ
2.1 การกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานและการกําหนดเปาหมายขององคกร
2.2 การวางแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ระบุกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการ โดยจะตอง
สอดคลองกับยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด
ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากร ทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมกี ารนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาสถาบัน
ประกอบดวย
1. ผูบ ริหารและสภาสถาบันมีสว นรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสยั ทัศนพนั ธกิจ แผนกลยุทธ
และนําสูก ารปฏิบตั ทิ เี่ ปนระบบชัดเจนโดยมีการกําหนดตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพ (KPI) ของงานทีป่ ฏิบตั ทิ คี่ วรมีการพิจารณา
จาก 1) มิติการพัฒนาองคกรเชนการสงเสริมใหอาจารยบุคลากรมี โอกาสศึกษาเรียนรูพัฒนาตนเองอยางตอเน�อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�อการเรียนรู 2) มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน เชน
การพัฒนาหลักสูตรการปรับปรุงกระบวนการเรียนรูข องนักศึกษาทิศทาง การสงเสริมการวิจยั การบริการวิชาการ
และสังคมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือ ผูมี สวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจ
ของผู ใชบณ
ั ฑิตโดยคํานึงถึงความคุม คาของการใชจา ยเงินงบประมาณและใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็น
ยุทธศาสตรหรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสมโดยพิจารณาจาก ความคุมคาของการจัดเก็บ
ขอมูลและการรายงานขอมูลกับประโยชนที่จะไดรับ
2. ผูบ ริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบายวิสยั ทัศนและแผนกลยุทธ ใหหน�วยงาน และบุคลากร
ทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
3. ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหทันสมัยนํามาใช ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว ในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง
และนําขอมูลที่ ไดมาใชเพ�อการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ ไดอยางทันการ
3. การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร โดยมีกระบวนการ คือ
3.1 การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
3.2 การติดตามสถานการณและเง�อนไขตาง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทําใหตองมีการปรับ
แผนกลยุทธ
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4.2 การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ในการแปลงยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัตินั้น ตองอาศัยแผนปฏิบัติราชการเปนเคร�องมือสําหรับใชเปน
แนวทางปฏิบัติงานสําหรับสวนงานตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
การถายทอดแผนกลยุทธไปสูค ณะ/หน�วยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยการจัดประชุม
วิพากษแผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็นรวมกัน เพ�อรวมกําหนด
คาเปาหมาย แผนการดําเนินงานและการกํากับผลการปฏิบัติงานตอไปสนับสนุนใหคณะ/หน�วยงานตาง ๆ ชี้แจง
ทําความเขาใจและความชัดเจนในแตละประเด็นที่หน�วยงานตัวเองรับผิดชอบสูระดับหน�วยงานยอยและบุคลากร
ในสังกัดในรูปแบบตาง ๆ เชน ประชุม อบรม สัมมนา เปนตน
พิจารณาสนับสนุนเพ�อให โครงการทีก่ าํ หนดไวสามารถดําเนินงานไปไดและบรรลุวตั ถุประสงคเกิดประสิทธิผล
คุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน�วยงานตาง ๆ ตองให การสนับสนุน
ในการจัดโครงสราง ระบบการดําเนินงาน งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และบุคลากรในการรับผิดชอบ
การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ใหชัดเจน
การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น มหาวิทยาลัยจะตองสรางความรวมมือของ
อาจารย เจาหนาที่ บุคลากรตาง ๆ ใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพและภาวะ
ผูนําของผูบริหารระดับตาง ๆ การมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม การสรางความผูกพันและการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสรางสิ่งจูงใจในการทํางาน มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบ
การส�อสารทีด่ ี ทัว่ ถึงและตอเน�องแกสาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคสวนตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของทราบ
การถายทอดแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หน�วยงานโดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการจัดทํา
แผนปฏิบตั ริ าชการของคณะ/หน�วยงานทีส่ อดรับกับแผนปฏิบตั ริ าชการของมหาวิทยาลัย ซึง่ คณะ/หน�วยงานตาง ๆ
จะตองกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบในพันธกิจ
หลัก คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การทํานุศลิ ปวัฒนธรรมและผลงานวิจยั เพ�อสรางองคความรูร วมทัง้
ดานบุคลากร ครุภณ
ั ฑและสิง่ กอสราง ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร 11 เปาประสงค
และ 44 กลยุทธของมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบตั งิ านที่ ไดจริงกับเปาหมายทีก่ าํ หนดไวทงั้ ในรูปของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ภายใต
การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร., สมศ. และ
หน�วยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ ดังแผนภาพ (Flow Chart) ดังตอไปนี้
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จากแผนกลยุทธขอมหาวิทยาลัยฯ นําไปสูการปฏิบัติของแตละหน�วยงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลา 3 ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 จะมีแผนกลยุทธตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
1. แผนกลยุทธพัฒนาบุคลากร
2. แผนกลยุทธการวิจัย
3. แผนกลยุทธการบริการทางวิชาการแกสังคม
4. แผนกลยุทธทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. แผนกลยุทธการบริหารการเงิน
6. แผนกลยุทธพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนกลยุทธสูการปฏิบัติแตละป จึงประกอบดวยแผนปฏิบัติราชการประจําป ดังนี้
1. แผนปฏิบัติราชการประจําป ของมหาวิทยาลัยฯ
2. แผนปฏิบัติราชการประจําป ของแตละคณะ/หน�วยงาน
3. แผนพัฒนาบุคลากรประจําป
4. แผนปฏิบัติการประจําป ดานการวิจัย
5. แผนปฏิบัติราชการประจําป การบริการวิชาการแกสังคม
6. แผนปฏิบัติราชการประจําป ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. แผนปฏิบัติราชการประจําป การบริหารการเงิน
8. แผนปฏิบัติราชการประจําป พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ
10. แผนปฏิบัติราชการประจําป การจัดการความรู

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
เปาประสงค 1.1 มีผลงานวิจยั งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกบั ชุมชนทองถิน่ อยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

61

62

63

64

65

-

-

60

70

80 สถาบันวิจัย
และพัฒนา

กลยุทธ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหสามารถทํางานวิจัยและขอทุนจากแหลงทุน
1. รอยละของนักวิจัยรุนใหมที่สามารถทํางานวิจัยและ
ขอทุนจากแหลงทุนได

รอยละ

กลยุทธ 1.1.2. นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน ทองถิ่นและประสานความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก
1. รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนกับชุมชน ทองถิ่น
และประสานความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก

รอยละ

-

-

40

50

60 สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1.1.3 พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่น
1. จํานวนระบบดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มี
ประโยชนตอชุมชนทองถิ่นและเปนเคร�องมือชวยตัดสินใจ

ระบบ/
องคความรู

-

-

2

3

4

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

-

30

40

50 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กลยุทธ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
1. รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยดีเดนและผลิตภัณฑ
ชุมชนที่นักศึกษามีสวนรวม

รอยละ

เปาประสงค 1.2 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1.2.1 จัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการเพ�อศึกษาวิเคราะหปญหา ศักยภาพและความตองการที่แทจริงของชุมชน
1. จํานวนตําบลที่ ไดดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลตําบล

ตําบล

-

-

10

15

20 คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร

กลยุทธ 1.2.2 บูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยเครือขายและชุมชนเพ�อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบมเพาะใหประชาชนในพื้นที่มี
ความพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
1. จํานวนหมูบาน/โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยและเครือขาย
หมูบาน
เขาไปดําเนินการจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีผลลัพธ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-

-

50

60

70 คณะนิติรัฐศาสตร
ทุกคณะ

2. จํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยเพ�อพัฒนา โครงการ
สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นเปนไปตามเปาหมาย

-

-

20

30

35 ทุกคณะ

3. จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการ
พัฒนาทองถิ่น ในพื้นที่บริการ

-

-

5

7

10 ทุกคณะ

ภาคีเครือขาย

กลยุทธ 1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นเพ�อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
1. รอยละผูรับบริการมีความรู ความเขาใจเปนไปตาม
เปาหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทําขึ้น

รอยละ

-

-

50

60

70 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

2. จํานวนกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใช
ประโยชน

กิจกรรม

-

-

6

12

18 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทุกคณะ

3. จํานวนกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยของแตละคณะ

กิจกรรม

-

-

12

18

24 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ทุกคณะ

กลยุทธ 1.2.4 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการใหมในเขตพื้นที่บริการใหประสบความสําเร็จดวย องคความรู
1. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่บริการไดรับการพัฒนา
และยกระดับดวยองคความรูจากมหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ

-

-

10

15

20 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี

2. จํานวนวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการใหมในพื้นที่บริการ
ที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมจากการสนับสนุน
องคความรูจากมหาวิทยาลัย

วิสาหกิจชุมชน

-

-

5

10

15 คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี
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เปาประสงค 1.3 ทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภมู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ เสริมสรางคุณคาและจิตสํานึกรักษทอ งถิน่
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1.3.1 สงเสริมใหนักศึกษา บุคลากรรวมกันทํากิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เขารวมโครงการมี
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น

รอยละ

-

-

80

85

90 สํานักกิจการ
นักศึกษา

-

-

2

3

4

สํานักกิจการ
นักศึกษา

3

สํานักกิจการ
นักศึกษา

กลยุทธ 1.3.2 สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น
1. มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น

จํานวนองค
ความรู

กลยุทธ 1.3.3 มีกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายวัฒนธรรมเพ�อแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
1. จํานวนกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขายที่ดําเนินการดานศิลป จํานวนกิจกรรม
วัฒนธรรม
รวมกับภาคี
เครือขาย

-

-

1

2

เปาประสงค 1.4 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 1.4.1 หลักสูตรที่นํามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัยบริการวิชาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
1. รอยละของหลักสูตร ที่นํามาบูรณาการเรียนการสอนวิจัย
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาทองถิ่น
ในพื้นที่บริการ

รอยละ

-

-

100 100 100 ทุกคณะ

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

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

ผูรับผิดชอบ

63

64

65

13

15

18 คณะครุศาสตร

กลยุทธ 2.1.1 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร ใหทันสมัยมีผลลัพธการเรียนรูดานสมรรถนะของอาชีพ
1. จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาใหมีผลลัพธ
การเรียนรูเชิงประจักษอยางเปนรูปธรรม

หลักสูตร

-

-

กลยุทธ 2.1.2 พัฒนาครูของครูใหมีประสบการณการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย/โรงเรียนเครือขายมาบูรณาการ
กับองคความรูและหลักวิชาการ เพ�อถายทอดสูนักศึกษา
1. รอยละครูของครูที่มีประสบการณการจัดการเรียนการสอน รอยละ
ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย/โรงเรียนเครือขายมาบูรณาการกับ
องคความรูและหลักวิชาการ เพ�อถายทอดสูนักศึกษา

-

-

30

50

80 คณะครุศาสตร
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ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

61

62

63

64

65

คน

-

-

8

10

12 คณะครุศาสตร

เครือขาย

-

-

8

10

12 คณะครุศาสตร

กลยุทธ 2.1.3 จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมสมรรถนะในการสอน
1. จํานวนบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยที่สอบบรรจุ
ผานเกณฑการคัดเลือกเปนครู ภายใน 1 ป
กลยุทธ 2.1.4 สรางเครือขายพัฒนาครูและบัณฑิตครู
1. จํานวนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูบัณฑิตครูในเขตพื้นที่
บริการเพ�อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพครู

กลยุทธ 2.1.5 การจัดอบรมและพัฒนาครูประจําการเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนเพ�อนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรู
1. รอยละของผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอยละ
ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูประจําการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

-

50

60

70 คณะครุศาสตร

-

-

20

30

40 คณะครุศาสตร

กลยุทธ 2.1.6 สรางเจตคติที่ดี ใหบัณฑิตครู ใหความสําคัญกับการเปนครูในภูมิภาค
1.รอยละของบัณฑิตครูที่ ไดรับการบรรจุครูในภูมิภาค

รอยละ

กลยุทธ 2.1.7 สนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารย ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นของวิชาชีพครู
1. รอยละของผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

รอยละ

30

40

50 คณะครุศาสตร

เปาประสงคที่ 2.2 ศิษยเกาทางการศึกษาทีเ่ ขาสูว ชิ าชีพแลวไดรบั การเสริมสมรรถนะเพ�อรองรับการเปลีย่ นแปลง
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 2.2.1 จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบัณฑิตครู (ศิษยเกา) ที่เขาสูวิชาชีพ
1. จํานวนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธระหวาง ศิษยเกา
ศิษยปจจุบันและอาจารยสายวิชาชีพครูที่มีผลลัพธ
เชิงประจักษ

กิจกรรม

-

-

2

2

2

คณะครุศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เปาประสงคที่ 3.1 บัณฑิตมีความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา เพ�อตอบสนองความตองการของทองถิน่
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 3.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น
และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
1. จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงใหทันสมัยและหลักสูตรใหม
ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนอง ตอการพัฒนาทองถิ่น
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศรอบขางและสามารถ
พัฒนาตนเองได (รวม non degree)
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หลักสูตร

-

-

6

6

6

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล
ทุกคณะ
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ตัวชี้วัด
2. รอยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป

หน�วยนับ
รอยละ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

61

62

63

64

65

-

-

80

85

90 ทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.2 สงเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21
1. จํานวนผลงานนักศึกษาไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/
รางวัลจากการประกวดกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาและอ�น ๆ
(รวมรางวัลชมเชย)

ผลงาน

-

-

4

6

8

2. รอยละของนักศึกษาที่ ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละ

-

-

10

15

20 ทุกคณะ

3. รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
รอยละ
มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
ระดับ B1 หรือมาตรฐานอ�น ๆ ที่เทียบเทา

-

-

5

7

10 ทุกคณะ

4. รอยละของบัณฑิตที่เขาสอบความรู ความสามารถ
ในการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน (IC3)

-

-

50

60

80 ทุกคณะ

รอยละ

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล
ทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู ใหบูรณาการกับการทํางานและเสริมสรางทักษะและจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น
1. รอยละการไดงานทํา ทํางานตรงสาขาประกอบ อาชีพอิสระ รอยละ
ทั้งตามภูมิลําเนาและนอกภูมิลําเนา ภายในระยะเวลา 1 ป

-

-

80

2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดย
สถานประกอบการผู ใชบัณฑิตที่ ไดรับการประเมิน

-

-

3.51 3.80 4.00 ทุกคณะ

-

-

3

5

-

90

95

100 ทุกคณะ/สํานัก

คะแนน

85

90 ทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.4 อัตราการศึกษาตอในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
1. รอยละอัตราการเพิ่มขึ้นในการศึกษาตอระดับ อุดมศึกษา

รอยละ

7

สํานักวิชาการและ
ประมวลผล/ทุกคณะ

กลยุทธ 3.1.5 พัฒนาหองปฏิบัติการอุปกรณการเรียนรูเพ�อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
1. รอยละของหลักสูตรที่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และเหมาะสม

รอยละ

-

กลยุทธ 3.1.6. พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ
1. รอยละของอาจารยที่ ไดรับการพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้ง
ใชนวัตกรรมเปนฐาน

รอยละ

-

-

70

80

90 สํานักวิชาการและ
ประมวลผล
ทุกคณะ

2. รอยละของหลักสูตรที่ ไดรับการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติสหกิจศึกษา WIL รวมทั้ง
ใชนวัตกรรมเปนฐาน

รอยละ

-

-

70

80

90 สํานักวิชาการและ
ประมวลผล
ทุกคณะ

3. รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ

-

-

30

35

40 ทุกคณะ

4. รอยละของอาจารยที่มีตําแหน�งทางวิชาการ

รอยละ

-

-

35

40

45 ฝายการเจาหนาที่/
คณะ

5. รอยละอาจารย ไดรับการสงเสริมให ไดเขารับการอบรม
ในวิชาชีพเฉพาะของตนอยางนอยปละ 1 ครั้ง

รอยละ

-

-

80

85

90 สํานักวิชาการและ
ประมวลผล/ทุกคณะ

6. รอยละอาจารย ไดรับการสงเสริมใหเขาอบรมพัฒนาทักษะ รอยละ
ภาษาอังกฤษอยางนอยปละ 1 ครั้ง

-

-

70

80

90 สํานักวิชาการและ
ประมวลผล/ทุกคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4.1 มีระบบบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพคลองตัวและมีธรรมาภิบาลใหเปนทีย่ อมรับดานการเปนสถาบัน
การศึกษาเพ�อทองถิ่น
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 4.1.1 สงเสริมบุคลากร นักศึกษา ใหเปนคนดีและคนเกงดวยการพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพเพ�อพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
1. จํานวนอาจารยบุคลากร นักศึกษาและศิษยเกา
ที่ ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

-

-

3

5

7

2. รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมโครงการจิตอาสา รอยละ

-

-

30

35

40 สํานักกิจการ
นักศึกษา

3. จํานวนโครงการจิตอาสา

-

-

5

8

10 สํานักกิจการ
นักศึกษา

โครงการ

สํานักกิจการ
นักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี/ทุกคณะ

กลยุทธ 4.1.2 อัตราสวนจํานวนผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่เปนทรัพยสินทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม
1. รอยละผลงานวิจัยและองคความรูตาง ๆ ที่เปนทรัพยสิน
ทางปญญาตอจํานวนผลงานดังกลาวที่ถูกนําไปใชประโยชน
อยางเปนรูปธรรม

รอยละ

-

-

50

60

70 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

3.51 4.00 4.20 ทุกคณะ ทุกสํานัก

กลยุทธ 4.1.3 ผลการสํารวจการรับรูขาวสารของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. คาระดับผลการสํารวจความพึงพอใจการรับรูขาวสาร
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับ

-

กลยุทธ 4.1.4 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรใหทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรงใส
และมีธรรมาภิบาล
1. จํานวนฐานขอมูลเพ�อบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ�อการพัฒนาทองถิ่น

ฐานขอมูล

-

-

2

3

4

สํานักงาน
อธิการบดี

-

85

90

95 ฝายนิติการ

กลยุทธ 4.1.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ
1. รอยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการบริหารงานภาครัฐ

ระดับคะแนน

-

กลยุทธ 4.1.6 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและตางประเทศ เพ�อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1. จํานวนเครือขายความรวมมือกับองคกรภายในและ
ตางประเทศเพ�อเสริมสรางประสิทธิผลตามวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

เครือขาย

-

-

2

3

4

ฝายวิเทศ
สัมพันธฯ

กลยุทธ 4.1.7 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. ผลของความพึงพอใจของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน (ดัชนี คะแนน
วัดจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข คะแนนเต็ม 220
คะแนน)
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ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

ผูรับผิดชอบ

62

63

64

65

-

90

95

100 กองนโยบายและ
แผน, กองกลาง

กลยุทธ 4.1.8 พัฒนามาตรฐานแผนงานการเงินและงบประมาณเพ�อใหเกิดความคุมคา
1. รอยละของประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย

รอยละ

-

กลยุทธ 4.1.9 พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีดานประกันคุณภาพการศึกษามุงสูมหาวิทยาลัยคุณภาพไดมาตรฐานสากล
1. ระดับผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับ

-

-

4.2 4.50 4.60 ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ 4.1.10 ฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรมสัมพันธเพ�อขยายเครือขายและปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกา
1. จํานวนการปรับปรุงฐานขอมูลศิษยเกาและกิจกรรม
สัมพันธ

จํานวนครั้ง

-

-

2. จํานวนกิจกรรมสัมพันธเพ�อขยายเครือขายและปรับปรุง
ฐานขอมูลศิษยเกา

จํานวน

-

-

ทุกป ทุกป ทุกป สํานักกิจการ
นักศึกษา
6

6

6

ทุกคณะ

ดี

ดี

ทุกสํานัก ทุกคณะ

กลยุทธ 4.1.11 ผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนและผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัย
1. ระดับผลสํารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน
และผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัย

ระดับ

-

-

ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปาประสงค 5.1 เพ�อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 5.1.1 สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
1. จํานวนโครงการที่สงเสริมอนุรักษทรัพยากรและสภาพ
แวดลอมและมีผลลัพธดวยการสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือ
พัฒนาสภาพแวดลอม

ระดับ

-

-

3

4

5

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

-

1

2

3

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

30

40

50 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กลยุทธ 5.1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดการภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
1. จํานวนฐานขอมูลและแหลงเรียนรูตามภูมิทัศนและสภาพ
แวดลอม

ฐานขอมูล

กลยุทธ 5.1.3 มีการบริหารและจัดการขยะอยางเปนระบบลดผลกระทบตอทองถิ่นใกลเคียง
1. รอยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน

รอยละ

-

-
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เปาประสงค 5.2 เพ�อใหสถาบันเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ�อพัฒนาฟน ฟูและอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแกชมุ ชนและทองถิน่ โดยดําเนินการใหพนื้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยเปนองคกร
แหงการเรียนรู
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

64

65

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
1. จํานวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟนฟูสภาพ แวดลอมและ โครงการ
มีผลลัพธชัดเจนคาเปาหมายที่ชัดเจน

-

-

1

2

2

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กลยุทธ 5.2.2 สงเสริมและสนับสนุนเตรียม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking)
1. ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมและ
สนับสนับเพ�อเขาสู โครงการมหาลัยสีเขียว ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยสีเขียว

ระดับ

-

-

3.5

3.8

4

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เครือขาย

-

-

2

3

4

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กลยุทธ 5.2.3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ
1. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู
สภาพแวดลอมที่มีผลลัพธที่ชัดเจน

เปาประสงค 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจติ อาสาในการอนุรกั ษ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด

หน�วยนับ

เปาหมาย
61

62

63

ผูรับผิดชอบ

64

65

85

90 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาทุกคณะ

กลยุทธ 5.3.1 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเขาใจ ในกิจกรรม รอยละ
อนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
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-

-

80
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สวนที่ 5 กํากับ ติดตาม และประเมินผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9(3)
และมาตรา 14 กําหนดใหตองมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนดขึ้นรวมทั้งจัดทํารายงานประจําป เพ�อเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน บุคลากรตลอดจนรายละเอียด
อ�น ๆ ตามมาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน 4 ป ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตาม มาตรา 13
ในแตละปงบประมาณ ใหสว นราชการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป โดยใหระบบสาระสําคัญเกีย่ วกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและ
รายจายและทรัพยากรอ�นทีจ่ ะตองใชเสนอตอรัฐมนตรี เพีอ่ ใหความเห็นชอบเม�อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิ
ราชการของสวนราชการใด ตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ�อปฏิบัติ
ใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาวในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติ
ราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สําหรับภารกิจนั้น เม�อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี

5.1 การกํากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. 2561–
2565 (ฉบับทบทวน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดดําเนินการกํากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ เพ�อนําไปสู
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการกํากับ ติดตาม องคประกอบในการประกันคุณภาพ
สถาบัน ขอ 5. การบริหารจัดการ ตัวบงชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ�อการกํากับติดตามผลลัพธ ตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน ดังนี้
1. ผูบริหารมีรการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
ส�อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
1.1 ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ ไปสูการปฏิบัติในการประชุม
ผูบริหารอยางนอยทุก ๆ 2 ป/ครั้ง เพ�อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
พรอมทั้งสรางกลไกภายในเพ�อส�อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับที่เกี่ยวของ
1.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของสถาบันอยางครบถวนรวมทั้ง
การติดตามผลสัมฤทธิ์อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ�อทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป
พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการส�อสารภายในโดยใชสอต
� าง ๆ ทีต่ รงกับกลุม เปาหมาย
2. ผูบ ริหารสนับสนุนใหบคุ ลากรในสถาบันมีสว นรวมในการบริหารจัดการใหอาํ นาจในการตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม
2.1 ผูบ ริหารควรมีระบบการส�อสาร 2 ทาง เพ�อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูป ฏิบตั งิ าน
อันจะทําให ไดขอมูลเพ�อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเน�อง
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2.2 ผูบ ริหารดําเนินการปรับลดขัน้ ตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
แกผบู ริหารหรือผูป ฏิบตั ริ ะดับถัดไป เพ�อเพิม่ ความคลองตัวพรอมกับการกํากับและตรวจสอบ เพ�อใหเกิดความมัน่ ใจ
วาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุมคาและมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได
2.3 ผูบ ริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ�อเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจํา
อยางตอเน�อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคกร
ใหคลองตัว (Lean organization) เปนตน
3. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ�อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
3.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงานโดยเนนการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
อยางตอเน�องหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on – the – job
training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
3.2 ผูบริหารในระดับตาง ๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพ�อการแลกเปลี่ยนความรูและ
ถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเครือขายชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of practices) เปนตน
4. ผูบริหารไดบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย
4.1 ผูบ ริหารความยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร�องมือในการบริหารการดําเนินงานของสถาบันให ไปสู
ทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
4.2 ผูบ ริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชน
ของผูม สี ว นไดสว นเสียในเร�องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมสี ว นรวมจากทุกฝายทีเ่ กีย่ วของในการดําเนินงาน
4.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและ
รายงานการเงินของสถาบันตอสภาสถาบันเปนประจําทุกป
4.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอตอสภาเปนประจําทุกป

5.2 กรอบการกํากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
การกํากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เปน
สวนราชการ ในระบบการกํากับ ติดตามและประเมินผล มีอยูหลายระบบจากหลายหน�วยงานกลาง
สําหรับกรองการกํากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและการตรวจสอบ
โดยผูม สี ว นไดเสีย นอกจากนัน้ ยังมีการประเมินทัง้ ระหวางโครงการและเม�อเสร็จสิน้ โครงการภายใตการบูรณาการ
ระบบการประเมินผลจากหน�วยงานกลางตาง ๆ ใหเปนเอกภาพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดไดรบั การประเมินผลจากหน�วยงานตาง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กลาวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
การประเมินผลการประกันคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัย
ไทยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
จากการใชจายงบประมาณ : PART ของสํานักงบประมาณและการติดตามและประเมินผลของอธิการบดี
โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

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

59

