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บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 จ�กก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับสถ�บันและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี โดยสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์สภ�พก�รศึกษ�และ

ก�รผลิตบัณฑิตที่ผ่�นม�และผนวกกับข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รชุดต่�ง ๆ  ที่ ได้ชี้จุดเด่นหรือ จุดแข็ง แนวท�งปฏิบัติ

จึงได้นำ�ข้อเสนอแนะต่�ง ๆ  ในรอบปีที่ผ่�นม� ม�ทบทวนเป็นแผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 นับเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 ของมห�วิทย�ลัย ซึ่งเริ่มใช้แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ในชื่ อของแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติร�ชก�ร 4 ปี ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2550 – 2554  ฉบับที่ 2 แผนปฏิบัติร�ชก�ร ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2555 – 2558 

ฉบับที่ 3 แผนกลยุทธ์ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 – 2560 ฉบับที่ 4 แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปี

งบประม�ณ พ.ศ. 2561 – 2565 และฉบับท่ี 5 แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับปรับปรุง ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564)

 ประเด็นยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยในอีก 5 ปีข้�งหน้� (ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570)

ได้ว�งกรอบก�รกำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์อยู่บนหลักก�รที่จะพัฒน�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ปรัชญ� คือ

“Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งคว�มรู้ตลอดชีวิตและได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ไว้คือ เป็นมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�

ในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนือเพื่ อพฒัน�ทอ้งถ่ินดว้ยนวตักรรม เพื่ อตอบสนองนโยบ�ยของรัฐบ�ลและสอดคลอ้งกับยทุธศ�สตร์

ของกระทรวง ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศ�สตร์จังหวัดซึ่งก�รแปลงยุทธศ�สตร์ก�รบริห�ร

มห�วิทย�ลัย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่ก�รปฏิบัตินั้นต้องอ�ศัยแผนปฏิบัติร�ชก�รเป็นเครื่ องมือสำ�หรับ

ใช้เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�ง ๆ เพื่ อให้ก�รดำ�เนินง�นมีคว�มสอดคล้องและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน 

ซึ่งประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก�รพัฒน�ท้องถิ่น

  5 เป้�ประสงค์  15 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ก�รผลิตและพัฒน�ครู

    6 เป้�ประสงค์ 17 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

   4 เป้�ประสงค์ 18 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ก�รพัฒน�บริห�รจัดก�ร

   3 เป้�ประสงค์  18 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

  5  เป้�ประสงค์ 16 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

  3  เป้�ประสงค์ 7 กลยุทธ์
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แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

 สำ�หรับกรอบก�รกำ�กับ ติดต�มและประเมินผล/โครงก�ร และคว�มสำ�เร็จของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด จัดให้มี

รูปแบบก�รประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ ก�รประเมินเชิงปริม�ณและ ก�รตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจ�กนั้นยังมีก�รประเมินทั้งระหว่�งโครงก�รและเมื่อเสร็จสิ้นโครงก�รภ�ยใต้ก�รบูรณ�ก�รระบบก�รประเมินผลจ�ก

หน่วยง�นกล�งต่�ง ๆ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดได้รับก�รประเมินผลจ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

มห�วทิย�ลยั กล�่วคอื ก�รประเมนิผลก�รปฏิบตัริ�ชก�รประจำ�ปีโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) 

ก�รประเมินผลก�รประกันคุณภ�พโดยสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน) (สมศ.) 

ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� และก�รประเมินศักยภ�พมห�วิทย�ลัยไทยของ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอดุมศกึษ� (สกอ.) ก�รวเิคร�ะห์ระดบัคว�มสำ�เรจ็ของก�รดำ�เนินง�นจ�ก�รใชจ่้�ยงบประม�ณ : 

PART ของสำ�นักงบประม�ณและก�รตดิต�มและประเมนิผลของอธิก�รบดีโดยสภ�มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ ในสว่นของ

ก�รถ่�ยทอดแผนปฏิบัติง�นระดับคณะ/หน่วยง�น คือ ก�รนำ�ยุทธศ�สตร์ไปสู่ก�รปฏิบัติ โดยมห�วิทย�ลัยมีก�รดำ�เนินก�ร

ทีส่ำ�คญั คอื ก�รจัดทำ�แผนปฏิบตัริ�ชก�รประจำ�ปขีองคณะ/หน่วยง�นทีส่อดรบักับแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัริ�ชก�รประจำ�ปี

ของมห�วทิย�ลยัซึง่คณะ/หน่วยง�นจะตอ้งกำ�หนดแผนง�น โครงก�ร กิจกรรม ผลผลติ ผลลพัธ์ งบประม�ณ และผู้รบัผิดชอบ

ในพันธกิจหลัก คือ ก�รผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ก�รบริก�รวิช�ก�ร ก�รวิจัย เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลป

วัฒนธรรม ก�รพัฒน�เสริมสร้�งคว�มเข็มแข็งวิช�ชีพครู ก�รบริห�รจัดก�รและก�รสืบส�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงค์และตัวชี้วัดของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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คำานำา

 แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 นี้ จัดทำ�ขึ้นโดยดำ�เนินง�น

ยึดต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนแม่บท แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และ

ยุทธศ�สตร์กระทรวง ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ เพื่ อก�รพัฒน�

ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยคว�มสอดคล้องกับแผนพัฒน�ภ�คและแผนพัฒน�จังหวัด กระบวนก�รในก�ร

จัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รได้เริ่มต้นขึ้นหลังจ�กที่ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ SWOT ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดอย่�งมีส่วนร่วม

ของทุกภ�คส่วนในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด โดยฝ่�ยแผนง�นและนโยบ�ย ได้ศึกษ�และรวบรวมข้อมูลจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่ อนำ�ม�กำ�หนดเป็นโครงก�ร/กิจกรรม ที่จะส่งผลให้ตัวชี้วัดต�มประเด็นยุทธศ�สตร์ต่�ง ๆ สัมฤทธิ์ผล

แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 น้ี ประกอบด้วยเน้ือห�สำ�คัญ คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐ�นมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดในก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –

2570) ส่วนที่ 3 ผลก�รศึกษ�วิเคร�ะห์สถ�นภ�พปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก (SWOT Analysis) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ร้อยเอ็ด ส่วนที่ 4  กลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส่วนที่ 5 กำ�กับ ติดต�ม และ

ประเมินผล 

 แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ เป็นเครื่ องมือสำ�คัญ

ในก�รขับเคลื่ อนยุทธศ�สตร์ ในบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมห�วิทย�ลัยที่กำ�หนดไว้ และเป็นแนวท�งสำ�คัญที่ทุกภ�คส่วนต้องถือ

ปฏิบัติเพี่อให้ส�ม�รถดำ�เนินภ�รกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ต�มพันธกิจของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด อย่�งมีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลต่อไป

กองนโยบ�ยและแผน  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

ค
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แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

    1.   ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 สำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้จัดทำ�โครงก�รจัดตั้งสถ�บันร�ชภัฏเพิ่มเติม

จำ�นวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สถ�บันร�ชภัฏนครพนม สถ�บันร�ชภัฏศรีสะเกษ สถ�บันร�ชภัฏก�ฬสินธ์ุ 

สถ�บันร�ชภัฏชัยภูมิ และสถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด ก�รดำ�เนินโครงก�รดังกล่�วอยู่ในระหว่�งปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2540 – 2542 ต�มมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 29 เมษ�ยน พ.ศ. 2540 โดยในวันที่ 20 กรกฎ�คม

พ.ศ. 2544 สถ�บนัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ ได้ตร�เปน็พระร�ชกฤษฎีก� จัดตัง้ลงใน ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เลม่ 118 ตอนที ่

59 ก ลงวนัที ่20 กรกฎ�คม พ.ศ. 2544 และ ยกฐ�นะเปน็มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ เมื่ อวนัที ่10 มถุิน�ยน 

พ.ศ. 2547 พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่วฯ ทรงลงพระปรม�ภิไธยและตร�พระร�ชบญัญตัมิห�วทิย�ลยัร�ชภัฏ

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุน�ยน พ.ศ. 2547 

 ก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันย�ยน 2537 ถึงวันที่

10 มิถุน�ยน 2547 โดยเร่ิมแรกจัดตั้งเป็นโครงก�รจัดตั้งสถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด และได้ยกฐ�นะเป็น

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีลำ�ดับขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รจัดตั้ง ดังนี้

 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537              

  ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร้อยเอ็ด (น�ยฮึกห�ญ โตมรศักดิ์) แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดห�พื้นที่

เพื่ อจัดตั้ง สถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด อธิก�รบดีวิทย�ลัยครูบุรีรัมย์ (ผศ.ดร.ปร�โมทย์ เบญจก�ญจน์) แต่งตั้ง

กรรมก�รร่วมในก�รจัดห�ที่ดินจัดตั้งสถ�บันร�ชภัฏ ต�มคำ�สั่ง วิทย�ลัยครูบุรีรัมย์ ที่ 949/2537 ลงวันที่

5 กันย�ยน 2537 แตง่ตัง้คณะกรรมก�รจัดห�ทีด่นิสำ�หรบัก่อสร�้งสถ�บนัร�ชภัฏร้อยเอด็ (ผู้ว�่ร�ชก�รจังหวดั

ร้อยเอ็ด แต่งตั้งต�มคำ�สั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1915/2537 ลงวันที่ 6 กันย�ยน 2537) 

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2540 

คณะกรรมก�รจัดตั ้งสถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด (สำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏ) แต่งตั ้ง

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รและกรรมก�รดำ�เนินง�นจัดตัง้สถ�บันร�ชภัฏเพิม่ ต�มคำ�สัง่สำ�นักง�นสภ�สถ�บัน

ร�ชภัฏ ที่ 58/2540 ลงวันที่ 21 มกร�คม 2540 
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วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 

  คณะรัฐมนตรี (สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นน�ยกรัฐมนตรี) ลงมติเห็นชอบโครงก�ร

จัดตั้งสถ�บันร�ชภัฏเพิ่มต�มที่สำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏเสนอผ่�นกระทรวงศึกษ�ธิก�ร จำ�นวน 5 แห่ง 

ให้แล้วเสร็จในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2542

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542

   คณะกรรมก�รจัดตั ้งสถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด (สำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏ) แต่งตั ้ง

คณะกรรมก�รโครงก�รจัดตัง้สถ�บนัร�ชภัฏใหม ่เพื่ อจัดก�รศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ� เขตก�รศกึษ�ของสถ�บนั

ร�ชภัฏใน ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ต�มคำ�สั ่งสำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏ ที ่ 160/2542 ลงวันที ่

30 มีน�คม 2542

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2544

  คณะรัฐมนตรีในรัฐบ�ลชุด พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีมติอนุมัติร่�งพระร�ชกฤษฎีก�

จัดตั้งสถ�บันร�ชภัฏ ต�มที่สำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏเสนอผ่�นกระทรวงศึกษ�ธิก�รแล้ว

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

  สถ�บนัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ ไดต้ร�เป็นพระร�ชกฤษฎีก�จัดตัง้ลงในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เลม่ 118 

ตอนที่  59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎ�คม 2544

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545

  พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่วฯ โปรดเกล�้ฯ แตง่ตัง้ ผู้ชว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.เฉลย  ภูมพินัธ์ุ 

ดำ�รงตำ�แหน่ง อธิก�รบดีสถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด 

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545 

  คณะกรรมก�รสภ�สถ�บันร�ชภัฏ มีมติอนุมัติก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รสภ�ประจำ�สถ�บัน

ร�ชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�ประจำ�สถ�บันร�ชภัฏร้อยเอ็ด 

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

  พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ โปรดเกล้�ฯ แต่งตั้ง ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ 

ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บันประจำ�ร�ชภัฏร้อยเอ็ด 
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วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547

  พระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูหั่วฯ ทรงลงพระปรม�ภิไธย และตร�พระร�ชบญัญตัมิห�วทิย�ลยั

ร�ชภัฏในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุน�ยน 2547

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548

  น�ยอดิศัย โพธ�ร�มิก รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้ลงน�มในร�ชกิจจ�นเุบกษ� 

เล่ม 122 ตอนท่ี 20 ก ลงวันท่ี 8 มีน�คม 2548 เรื่ อง กฎกระทรวงจัดต้ังส่วนร�ชก�รในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย สำ�นักง�นอธิก�รบดี และคณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549

  น�ยจ�ตุรงค์ ฉ�ยแสง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้ลงน�มในร�ชกิจจ�นุเบกษ� 

เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง ลงวันที่ 3 สิงห�คม 2549 เรื่ อง ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เรื่ อง ก�รแบ่งส่วน

ร�ชก�รในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2549  ประกอบไปด้วย สำ�นักง�นอธิก�รบดี แบ่งส่วนร�ชก�ร

เป็นกองกล�ง และกองนโยบ�ยและแผน คณะศิลปศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์ แบ่งส่วนร�ชก�รเป็นสำ�นักง�น

คณบดี ประกอบด้วย ภ�ควิช�มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ และภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
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นายกสภาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด 

 1. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย์ เริ่ม พ.ศ. 2545 สิ้นสุด  พ.ศ. 2547

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 2. ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย์ เริ่ม พ.ศ. 2548  สิ้นสุด พ.ศ. 2550

   เริ่ม พ.ศ. 2551  สิ้นสุด พ.ศ. 2554

 3. ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์สมพร  โพธิน�ม เริ่ม พ.ศ. 2555  สิ้นสุด พ.ศ. 2559

 4. ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ น�ยแพทย์สมพร  โพธิน�ม เริ่ม พ.ศ. 2559  ปัจจุบัน

อธิการบดีสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เริ่ม พ.ศ. 2545  สิ้นสุด พ.ศ. 2547

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เริ่ม พ.ศ. 2547  สิ้นสุด พ.ศ. 2551

  เริ่ม พ.ศ. 2551  สิ้นสุด พ.ศ. 2555

 2. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดุสิต  อุบลเลิศ เริ่ม พ.ศ. 2556  สิ้นสุด พ.ศ. 2560

 3. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เริ่ม พ.ศ. 2560  สิ้นสุด พ.ศ. 2564

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1. ดร.สถ�พร  มงคลศรีสวัสดิ์ เริ่ม  11   ธันว�คม พ.ศ. 2555

  สิ้นสุด  30 มกร�คม พ.ศ. 2556

 2. ดร.วิชิต  กำ�มันตะคุณ เริ่ม 1 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2560

  สิ้นสุด 30 กรกฎ�คม พ.ศ. 2560

 3. ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เริ่ม 31 กรกฎ�คม พ.ศ. 2560

  สิ้นสุด 9 ธันว�คม พ.ศ. 2560

 4. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชิต กำ�มันตะคุณ เริ่ม 10 ธันว�คม พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

    2.   ทำาเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

    3.   ทำาเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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    4.   โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ตราสัญลักษณ์

 ตร�ประจำ�มห�วิทย�ลัย คือ พระร�ชลัญจกรประจำ�พระองค์ รัชก�ลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่ง อัฐทิศ 

ประกอบด้วย วงจักรกล�งวงจักร มีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมี เปล่งออกโดยรอบ

เหนือจักรเปน็รูปเศวตฉตัร 7 ชัน้ ตัง้อยูบ่นพระทีน่ั่งอฐัทศิ หม�ยคว�มว�่ ทรงมพีระบรมเดช�นุภ�พในแผน่ดนิ 

โดยท่ีวันพระบรมร�ช�ภิเษก ต�มโบร�ณร�ชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระท่ีน่ังอัฐทิศสม�ชิกรัฐสภ�ถว�ยน้ำ� 

อภิเษกจ�กทิศทั้งแปด  

สีนําเงิน แทนคา สถาบันพระมหากษัตริย์ผู ้ให้กําเนิดและพระราชทานนาม 

   “ราชภัฏ”

สีเขียว แทนคา แหลงท่ีต้ังของมหาวทิยาลัยราชภฏั 38 แหง ในแหลงธรรมชาติ

   และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง  แทนคา ความเจริญรุงเรืองแหงปญญา

สีสม  แทนคา ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

   ใน 38 มหาวิทยาลัย

สีขาว แทนคา ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์

   แหงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลท่ี 9

    5.   ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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สีประจำามหาวิทยาลัย  

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

สีน้ำาเงิน         

สีขาว              

สีทอง

“ดอกมันปลา หรือ ดอกกันเกรา” 

ดอกมันปล� (กันเกร�) ดอกไม้สัญลักษณ์มห�วิทย�ลัย เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีกลิ่นหอม ต�มคติโบร�ณ

เชื่ อว่�กันเกร�เป็นไม้มงคลช่วยป้องกันอันตร�ยต่�ง ๆ 

สีขาว              



กรอบแนวคิดในการจัดทำาแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส่วนที่ 2
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    1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 เป้�หม�ยก�รพัฒน�ประเทศ คือ “ประเทศช�ติมั่นคง ประช�ชนมีคว�มสุข เศรษฐกิจพัฒน�อย่�งต่อเนื่ อง สังคม

เป็นธรรม ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภ�พของประเทศในหล�กหล�ยมิติ พัฒน�คนในทุกมิติและ

ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภ�พ สร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม สร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต

ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภ�ครัฐของประช�ชนเพื่ อประช�ชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยก�รประเมินผลก�รพัฒน�ต�ม

ยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศ�สตร์ ได้แก่

 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

    (1) ก�รรักษ�คว�มสงบภ�ยในประเทศ 

    (2) ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่มีผลกระทบต่อคว�มมั่นคง 

(3) ก�รพัฒน�ศักยภ�พของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกค�มที่กระทบต่อคว�มมั่นคงของช�ติ

    (4) ก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือด้�นคว�มมั่นคงกับอ�เซียนและน�น�ช�ติ

    (5) ก�รพัฒน�กลไกก�รบริห�รจัดก�รคว�มมั่นคงแบบองค์รวม 

 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    (1) ก�รเกษตรสร้�งมูลค่� 

    (2) อุตส�หกรรมและบริก�รแห่งอน�คต 

    (3) สร้�งคว�มหล�กหล�ยด้�นก�รท่องเที่ยว 

    (4) โครงสร้�งพื้นฐ�น เชื่ อมไทย เชื่ อมโลก 

    (5) พัฒน�เศรษฐกิจบนพื้นฐ�นผู้ประกอบก�รยุคใหม่ 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    (1) ก�รปรับเปลี่ยนค่�นิยมและวัฒนธรรม 

    (2) ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนตลอดช่วงชีวิต 

    (3) ปฏิรูปกระบวนก�รเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    (4) ก�รตระหนักถึงพหุปัญญ�ของมนุษย์ที่หล�กหล�ย 

(5) ก�รเสริมสร้�งให้คนไทยมีสุขภ�วะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้�นก�ย ใจ สติปัญญ� และสังคม 

(6) ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์

    (7) ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พก�รกีฬ�ในก�รสร้�งคุณค่�ท�งสังคมและพัฒน�

 แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  จัดทำ�ขึ้นโดยกระบวนก�รมีส่วนร่วม

จ�กผู้เกี่ยวข้องทุกภ�คส่วนบนพื้นฐ�นข้อมูลสำ�คัญที่นำ�ม�วิเคร�ะห์และประมวลผลจ�กก�รศึกษ�สภ�วก�รณ์ และแนวโน้ม

ที่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินก�รต�มพันธกิจของมห�วิทย�ลัยจ�กทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศและแผนฉบับต่�งๆ ได้แก่ 

ยุทธศ�สตร์ช�ติแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 13 แผนพัฒน�จังหวัดร้อยเอ็ด 

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏเพื่ อก�รพัฒน�ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุล�คม 2561) และร่�งแผนปฏิบัติก�ร

เชิงยุทธศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปได้ดังนี้

    1.   นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง
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 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

    (1) ก�รลดคว�มเหลื่อมล้ำ� สร้�งคว�มเป็นธรรมในทุกมิติ 

    (2) ก�รกระจ�ยศูนย์กล�งคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

    (3) ก�รเสริมสร้�งพลังท�งสังคม 

    (4) ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของชุมชนท้องถิ่นในก�รพัฒน� ก�รพึ่งตนเองและก�รจัดก�รตนเอง 

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    (1) สร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

    (2) สร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภ�คทะเล 

    (3) สร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศ

    (4) พัฒน�พ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตส�หกรรมเชิงนิเวศ มุ่่งเน้นคว�มเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่�งต่อเนื่อง 

    (5) พัฒน�คว�มมั่นคงนำ� พลังง�น และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำ�หนดอน�คตประเทศ 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

    (1) ภ�ครัฐที่ยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง ตอบสนองคว�มต้องก�รและให้บริก�รอย่�งสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

    (2) ภ�ครัฐบริห�รง�นแบบบูรณ�ก�รโดยมียุทธศ�สตร์ช�ติเป็นเป้�หม�ยและเชื่อมโยงก�รพัฒน�ในทุกระดับ

        ทุกประเด็น ทุกภ�รกิจ และทุกพื้นที่ 

    (3) ภ�ครัฐมีขน�ดเล็กลง เหม�ะสมกับภ�รกิจ ส่งเสริมให้ประช�ชนและทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ประเทศ 

    (4) ภ�ครัฐมีคว�มทันสมัย

    (5) บุคล�กรภ�ครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ�นึกมีคว�มส�ม�รถสูง มุ่งมั่น

        และเป็นมืออ�ชีพ 

    (6) ภ�ครัฐมีคว�มโปร่งใส ปลอดก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    (7) กฎหม�ยมีคว�มสอดคล้องเหม�ะสมกับบริบทต่�ง ๆ และมีเท่�ที่จำ�เป็น

    (8) กระบวนก�รยุติธรรมเค�รพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประช�ชนโดยเสมอภ�ค 
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   1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

 แผนแมบ่ทภ�ยใตย้ทุธศ�สตรช์�ตเิปน็สว่นสำ�คญัในก�รถ่�ยทอดเป�้หม�ยและประเดน็ยทุธศ�สตร์ ของยทุธศ�สตร์

ช�ติลงสู่แผนระดับต่�ง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำ�นึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้�มยุทธศ�สตร์ และก�รประส�นเชื่อมโยง

เป้�หม�ยของแต่ละแผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติให้มีคว�มสอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกัน โดยแผนแม่บทภ�ยใต้

ยทุธศ�สตรช์�ตจิะประกอบดว้ย สถ�นก�รณแ์ละแนวโน้มทีเ่ก่ียวขอ้งของแผนแมบ่ท เป�้หม�ยและตวัชีว้ดัในก�รดำ�เนินก�ร

ซึ่งแบ่งช่วงเวล�ออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�และแผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญของ

แผนแม่่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ เพื่อเป็นกรอบในก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เก่ียวข้องให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�

ประเทศที่กำ�หนดไว้ แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ มีจำ�นวนรวม 23 ฉบับ

   1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 ก�รว�งกรอบก�รพฒัน�ประเทศในระยะ 5 ป ีภ�ยใตแ้ผนพฒัน�ฯ ฉบบัที ่13 มคีว�มมุง่หม�ยทีจ่ะเรง่เพิม่ศกัยภ�พ

ของประเทศในก�รรบัมอืกับคว�มเสีย่งทีอ่�จสง่ผลกระทบทีรุ่นแรงและเสรมิสร�้งคว�มส�ม�รถ ในก�รสร�้งสรรคป์ระโยชน์

จ�กโอก�สที่เกิดขึ้นได้อย่�งเหม�ะสมและทันท่วงที ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน� ประเทศในระยะของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 

13 จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้�วหน้� เศรษฐกิจสร้�งมูลค่�อย่�งยั่งยืน” ซึ่งหม�ยถึงก�รสร้�ง

ก�รเปลีย่นแปลงทีค่รอบคลมุตัง้แตร่ะดบัโครงสร้�ง นโยบ�ย และกลไก เพื่อมุง่เสริมสร�้งสงัคมทีก้่�วทนัพลวตัของโลก และ

เกื้อหนุนให้คนไทยมีโอก�สที่จะพัฒน�ตนเองได้อย่�งเต็มศักยภ�พ พร้อมกับก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจไปสู่ก�รขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และคว�มคิดสร้�งสรรค์มีคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มที่สูงและคำ�นึงถึงคว�มยั่งยืน

ด้�นสิ่งแวดล้อม

 ทั้งนี้ หมุดหม�ยก�รพัฒน�ที่กำ�หนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณ�ก�ร ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ทั้งใน

ด้�นเศรษฐกิจ สังคม ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำ�ให้หมุดหม�ยแต่ละ ประก�รส�ม�รถสนับสนุน

เป้�หม�ยหลักได้ม�กกว่�หนึ่งข้อ โดยหมุดหม�ยทั้ง 13 ประก�ร แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้
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 1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

  หมุดหม�ยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำ�ด้�นสินค้�เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่�สูง 

  หมุดหม�ยที่ 2 ไทยเป็นจุดหม�ยของก�รท่องเที่ยวที่เน้นคุณภ�พและคว�มยั่งยืน 

  หมุดหม�ยที่ 3 ไทยเป็นฐ�นก�รผลิตย�นยนต์ไฟฟ้�ที่สำ�คัญของโลก 

  หมุดหม�ยที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กล�งท�งก�รแพทย์และสุขภ�พมูลค่�สูง 

  หมุดหม�ยที่ 5 ไทยเป็นประตูก�รค้�ก�รลงทุนและยุทธศ�สตร์ท�งโลจิสติกส์ที่สำ�คัญของภูมิภ�ค 

  หมุดหม�ยที่ 6 ไทยเป็นฐ�นก�รผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำ�คัญของโลก 

 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

  หมุดหม�ยที่ 7 ไทยมีวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภ�พสูงและส�ม�รถแข่งขันได้ 

  หมุดหม�ยที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่�อยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่�งยั่งยืน 

  หมุดหม�ยที่ 9 ไทยมีคว�มย�กจนข้�มรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีคว�มคุ้มครองท�งสังคมที่เพียงพอเหม�ะสม 

 3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  หมุดหม�ยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมค�ร์บอนต่ำ� 

  หมุดหม�ยที่ 11 ไทยส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงและผลกระทบจ�กภัยธรรมช�ติและก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

 4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

  หมุดหม�ยที่ 12 ไทยมีกำ�ลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องตอบโจทย์ก�รพัฒน�แห่งอน�คต 

  หมุดหม�ยที่ 13 ไทยมีภ�ครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภ�พ และตอบโจทย์ประช�ชน

   1.4 แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี พ.ศ. 2564

 วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด

    “เป็นจังหวัดที่มีคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐ�นแหล่งผลิตและสร้�งมูลค่�เพิ่มข้�วหอมมะลิ

คุณภ�พสูง เอื้อต่อก�รลงทุนของภ�คเอกชนและเป็นเมืองน่�เที่ยว น่�อยู่”

 เป้าหมายการพัฒนา

    “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้�งสรรค์ วัฒนธรรมสร้�งมูลค่� สังคมพัฒน�อย่�งยั่งยืน”

 พันธกิจ

    1) ส่งเสริมก�รพัฒน�จังหวัดด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ

    2) ส่งเสริมและพัฒน�กระบวนก�รผลิตสินค้�เกษตรและข้�วหอมมะลิ เพื่อสร้�งมูลค่�

    3) พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน ด้�นก�รบริก�ร ก�รท่องเที่ยว ก�รค้� ก�รลงทุน

    4) พัฒน�คนให้มีคุณภ�พ สร้�งโอก�ส สร้�งอ�ชีพ ร�ยได้ หลุดพ้นคว�มย�กจน

    5) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภ�พ

    6) สร้�งคว�มม่ันคงภ�ยในและส่งเสริมก�รให้บริก�รภ�ครัฐอย่�งท่ัวถึงและเป็นธรรม  

 ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา

    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ร้อยเอ็ด (GPP) เพิ่มขึ้น

    2. ประช�ชนมีสุขภ�วะที่ดี หลุดพ้นคว�มย�กจน พึ่งตนเองได้
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 ประเด็นยุทธศาสตร์

    ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 1 พัฒน�และส่งเสริมก�รเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตส�หกรรมแปรรูปผลผลิตท�งก�ร

เกษตรสู่เกษตรมูลค่�สูง

    ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 2 เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันด้�นก�รค้� ก�รลงทุน ก�รบริก�รและ

ก�รท่องเที่ยว

    ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 3 พัฒน�คนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญห�คว�มย�กจน

คว�มเหลื่อมล้ำ� มีคุณภ�พชีวิตที่ดี

    ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 4 เสริมสร้�งคว�มสมดุลทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับก�รเปลีย่นแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ และรบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่�งยั่งยืน 

    ประเด็นก�รพัฒน�ที่ 5 เสริมสร้�งคว�มมั่งคงภ�ยใน และยกระดับก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐให้มีสมรรถนะสูง

  1.5 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570

    นโยบ�ยและยทุธศ�สตร์ก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เปน็กรอบแนวท�ง

ก�รพัฒน�ระบบอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณ�ก�รกัน เพื่อให้เกิดเป็น

พลังในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศ ดำ�เนินง�นในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) คว�มร่วมมือ ต�มเป้�ประสงค์ของ

ก�รพัฒน�ใน 4 ด้�น ได้แก่ 

   1. ก�รพัฒน�กำ�ลังคนและสถ�บันคว�มรู้ 

   2. ก�รวิจัยและสร้�งนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้�ท�ยของสังคม 

   3. ก�รวิจัยและสร้�งนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขัน 

   4. ก�รวิจัยและสร้�งนวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�เชิงพื้นที่และลดคว�มเหลื่อมล้ำ�
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   1.6  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง

 วิสัยทัศน์

    มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเน้นก�รผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภ�พเป็นเลิศ โดยกระบวนก�รจัดก�รเรียน ก�รสอน เพื่อก�รพัฒน�

ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคว�มเข้มแข็งและยั่งยืน

 พันธกิจ

    1. ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภ�พ มีสมรรถนะที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร

    2. วิจัย สร้�งคว�มรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล

    3. สร้�งเครือข่�ยและคว�มร่วมมือกับภ�คประช�ชน ชุมชนท้องถิ่นและประกอบก�รในก�รจัดก�รศึกษ�

    4. บริห�รจัดก�รมห�วิทย�ลัยให้มีคว�มคล่องตัวยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรม�ธิบ�ลสู่ก�รเปลี่ยนแปลงและ

ก�รพัฒน�ก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

    5. ให้บริก�รท�งวิช�ก�ร ถ่�ยทอดเทคโนโลยี น้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

 ประเด็นยุทธศาสตร์

    1. ก�รพัฒน�ท้องถิ่น

    2. ก�รผลิตและพัฒน�ครู

    3. ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

    4. ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร

   1.7 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 -2570)

 วิสัยทัศน์

 มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏเปน็สถ�บนัทีผ่ลติบณัฑติทีม่อีตัลกัษณม์คีณุภ�พ มสีมรรถนะ และเปน็สถ�บนัหลกัทีบ่รูณ�ก�ร

องค์คว�มรู้สู่นวัตกรรมในก�รพัฒน�ท้องถิ่นเพื่อสร้�งคว�มมั่นคงให้กับประเทศ

 พันธกิจ

    1. ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภ�พ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะต�มคว�มต้องก�รของ

ผู้ ใช้บัณฑิต

     2. วิจัยสร้�งองค์คว�มรู้และนวัตกรรมท่ีมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นเป็นท่ียอมรับ มุ่งเน้นก�รบูรณ�ก�รเพี่อนำ�ไปใช้

ประโยชน์ได้อย่�งเป็นรูปธรรม

     3. พัฒน�ท้องถิ่นต�มศักยภ�พ สภ�พปัญห�และคว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน โดยก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้

เทคโนโลยีและน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�ริสู่ก�รปฏิบัติ

     4. สร้�งเครือข�่ยคว�มรว่มมอืกับทกุภ�คสว่นเพื่อก�รพฒัน�ทอ้งถ่ิน และเสรมิสร�้งคว�มเขม้แขง็ของผู้นำ�ชมุชน

ให้มีคุณธรรมและคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

    5. บริห�รจัดก�รทรัพย�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัยอย่�งมีประสิทธิภ�พด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมรองรับบริบท

ก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
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ผลลัพธ์ โดยรวมของการพัฒนาระยะ 5 ปี ตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566-2570) 

  1. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ก�รเป็นประเทศพัฒน�แล้ว โดยก�รผลิต

บัณฑิตที่มีทักษะท�งสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ชุมท้องถิ่น และมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�ง

นวตักรรมบนฐ�นทรพัย�กรและทนุท�งภูมสิงัคมของพืน้ทีท่ีต่รงต�ม คว�มตอ้งก�รของผูบ้รโิภคทัง้ในประเทศและต�่งประเทศ 

เป็นโมเดลต้นแบบก�รพัฒน�ท้องถิ่นระดับโลก 

  2. นักศึกษ�และบัณฑิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏมีคว�มภ�คภูมิใจในคุณค่�ของตน มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ต่อช�ติ

บ้�นเมือง มีบทบ�ทหน้�ที่และอ�ชีพก�รง�นที่ได้รับก�รยอมรับจ�กสังคมรอบข้�งอย่�งดี และมีอัตลักษณ์ก�รพัฒน�ตนเอง

อย่�งต่อเนื่องและมีจิตส�ธ�รณะ 

  3. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเป็นคลังสมอง คลังปัญญ� เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอย่�งยั่งยืนทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดล้อม และก�รศึกษ� ทั้งยังมีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�คว�มย�กจนและลดคว�มเหลื่อมล้ำ� ระดับช�ติ รวมถึงมีบทบ�ท

สำ�คัญในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�และเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้�น 

  4. มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเป็นมห�วิทย�ลัยแห่งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning university) เพิ่มโอก�ส

ก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พของประช�ชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยในพื้นที่บริก�ร

   1.8 แผนการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนสำาหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)

ดำาเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้

  1. การสร้างการตระหนักรู้

 ดำ�เนินก�รให้ทุกภ�คส่วนมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน โดยมีก�รดำ�เนินก�รทั้งในระดับ

ประเทศและระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อนประเทศสู่คว�มยั่งยืน

  2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ

 ขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนแม่บทภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ และแผนระดับอื่นๆ

ซึ่งสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน สร้�งประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง

  3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 มีคณะกรรมก�รเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนเป็นกลไกสนับสนุนก�รขับเคลื่อนในระดับนโยบ�ยและหน่วยง�นภ�ครัฐ

บูรณ�ก�รร่วมกับทุกภ�คส่วนของสังคม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 4. การดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ดำ�เนินง�นโดยยึดหลักคว�มสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทำ�แผนง�น/โครงก�รที่สำ�คัญต่อก�รบรรลุเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ที่ยั ่งยืนและยุทธศ�สตร์ช�ติ รวมทั้งขย�ยผลสู่ก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั ่งยืนในระดับพื้นที ่

(SDG Localization)

 5. ภาคีการพัฒนา

 สนับสนุนคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วน ทั้งในประเทศและภ�คีก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อน

ประเทศไทยให้บรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

 6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ติดต�มและประเมินผลก�รขับเคลื่อนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั ่งยืนด้วยระบบฐ�นข้อมูลกล�งที่มีก�รร�ยง�น

คว�มก้�วหน้�จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งสม่ำ�เสมอ
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   1.9 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 พระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของสภ�มห�วิทย�ลัยไว้ ในม�ตร� 18 (1) 

ไวว้�่ สภ�มห�วทิย�ลยัมอีำ�น�จและหน้�ทีก่ำ�หนดนโยบ�ยและอนุมตัแิผนพฒัน�ของมห�วทิย�ลยัเก่ียวกับก�รศกึษ� ก�รวจัิย

ก�รให้บริก�รท�งวิช�ก�รแก่สังคม ก�รผลิตและส่งเสริมวิทยฐ�นะครู ก�รทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ก�รอนุรักษ์

สภ�พแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ

 ดังน้ัน สภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้กำ�หนดนโยบ�ยที่สอดคล้องกับอำ�น�จหน้�ที่ต�มพระร�ชบัญญัติ

มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏ พ.ศ. 2547 ดงักล�่วข�้งตน้ โดยมห�วทิย�ลยัไดจั้ดสมัมน�เชงิปฏิบตักิ�ร ทบทวนและจัดทำ�แผนกลยทุธ์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่�งวันที่  21 – 23 กรกฎ�คม 2565 ณ ร�ช�วดี 

รสีอร์ท แอนด ์โฮเตล็ จังหวดัขอนแก่น ประกอบดว้ยบคุล�กรในมห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ และกรรมก�รสภ�ผู้ทรงคณุวฒิุ 

โดยมีนโยบ�ย 10 ข้อ ดังนี้

  1) ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�และก�รผลิตบัณฑิต

  2) ด้�นก�รวิจัยเพื่อถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ 

  3) ด้�นทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม 

  4) ด้�นก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม

  5) ด้�นภูมิทัศน์และสภ�พแวดล้อม

  6) ด้�นก�รผลิตบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

  7) ด้�นก�รบริห�รจัดก�รและก�รพัฒน�บุคล�กร

  8) ด้�นจรรย�บรรณมห�วิทย�ลัย

  9) ด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�   

  10) ธรรมนูญมห�วิทย�ลัยระบบก�รศึกษ� และแผนแม่บทวิช�ก�ร
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 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1) ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต

  1.1 ก�รผลิตบัณฑิตด้�นสังคมศ�สตร์ ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ 

ให้มีคว�มรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตสำ�นึก จิตอ�ส� รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม จิตส�ธ�รณะในก�ร

ช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่�ย โดยมุ่งเน้นคว�มเข้มแข็งท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพ ส่งเสริมทักษะ

ด้�นภ�ษ� ทักษะท�งด้�นวิช�ชีพและด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและมุ่งเน้นก�รสร้�งผลง�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

เข้�ประกวดหรือแข่งขันในระดับช�ติ อย่�งน้อยปีละ 1 ร�งวัล

  1.2 ก�รพัฒน�หลักสูตรที่ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อคว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่น 

ประเทศช�ติและส�กลเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของประช�คมอ�เซียนและเป็นไปต�มกรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติ

ก�รปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภ�ษ� ได้แก่ ภ�ษ�อังกฤษ ภ�ษ�จีนและภ�ษ�ไทย เตรียมคว�มพร้อมในก�ร

ประช�สัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษ�ส�ม�รถจบก�รศึกษ�ได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด อย่�งน้อยร้อยละ 80

และบัณฑิตท่ีจบก�รศึกษ�ต้องมีผลก�รประเมินคว�ม พึงพอใจของน�ยจ้�งอย่�งน้อยร้อยละ 80

  1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้�นภ�ษ�ส�กล และส่งเสริมก�รพัฒน�ระบบทดสอบภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับ

บัณฑิตสู่ม�ตรฐ�นส�กล ส่งเสริมก�รเรียนส�ยทักษะวิช�ชีวิต และส�ยทักษะวิช�ชีพ ควบคู่กับก�รเรียนทักษะวิช�ก�ร

  1.4 พัฒน�จรรย�บรรณวิช�ชีพให้กับนักศึกษ�ให้ได้รับก�รยอมรับต�มม�ตรฐ�นแห่งวิช�ชีพ

  1.5 จัดก�รเรียนก�รสอนทีท่นัสมยั โดยใชป้ระสบก�รณเ์ปน็ฐ�น (Experience based) เพื่อให้นักศกึษ�

รู้จักคิดเป็น ทำ�เป็น มีวิจ�รณญ�ณ

  1.6 ในปี พ.ศ. 2565 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษ�ต่�งช�ติเข้�ม�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย 

อย่�งน้อย 100 คน

 2) ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

  2.1 จัดสรรงบประม�ณให้อ�จ�รย์ และนักศึกษ�ดำ�เนินก�รผลิตง�นวิจัยท่ีมีคุณภ�พ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�

ด้�นวิช�ก�ร ก�รวิจัยในชั้นเรียน และพัฒน�ท้องถิ่น

  2.2 โครงก�รวจัิยทีเ่ปน็ก�รสร�้งองคค์ว�มรูท้�งด�้นเกษตรกรรม สง่เสรมิอ�ชีพในท้องถิ่น โครงก�ร

ต�มศ�สตร์พระร�ช� ตลอดจนง�นวิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ ทีส่�ม�รถนำ�ผลก�รวจัิยไปใช้ ในก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติ

และประกอบอ�ชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้

  2.3 พัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยให้มีคว�มรู้และคว�มส�ม�รถในก�รทำ�วิจัยเพิ่มขึ้น 

โดยสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นอื่นทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ

  2.4 สนับสนุนให้มีก�รทำ�ง�นวิจัยและเผยแพร่ผลง�นวิจัยในระดับอ�เซียน ระดับช�ติและน�น�ช�ติ

สนับสนุนก�รทำ�วิจัยเชิงพ�ณิชย์ ก�รทำ�วิจัยร่วมกับปร�ชญ์ช�วบ้�น 

  2.5 ส่งเสริมก�รวิจัยเพื่อพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ก�รประเมินผล และก�รพัฒน�หลักสูตร

อย่�งสม่ำ�เสมอ 

 3) ด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

  3.1 กำ�หนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กล�งในก�รแลกเปลี่ยนท�งด้�นศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสม�ชิกอ�เซียน

  3.2 สร้�งเครือข่�ยวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภ�ยในประเทศ

และต่�งประเทศ

  3.3 สร้�งจิตสำ�นึกท�งวฒันธรรมแก่นักศกึษ�และประช�ชนในทอ้งถ่ิน เพื่อปลกูฝังและสร�้งจิตสำ�นึก

ในคว�มเป็นไทย ทำ�นุบำ�รุงและรักษ�ไว้ซึ่งคว�มเป็นไทยค้นห� ฟื้นฟู สืบส�น พัฒน� อนุรักษ์ และเผยแพร่ ไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม จ�รีตประเพณี ค่�นิยม ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและภูมิปัญญ�ไทย

  3.4 มกี�รสง่เสรมิให้นักศกึษ� บคุล�กรของมห�วทิย�ลยัร่วมกันทำ�กิจกรรมท�งพทุธศ�สน�และศ�สน�

อื่น ๆ ที่บุคล�กร นักศึกษ�นับถือตลอดจนส่งเสริมก�รใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง มีก�รสอนก�รทำ�สม�ธิให้กับ

นักศึกษ�และบุคล�กร เพื่อให้เกิดคว�มสงบสุขแก่นักศึกษ�และบุคล�กร ให้ส�ม�รถอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ 
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 4) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

  4.1 ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปถ่�ยทอดองค์คว�มรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อนำ�ไปต่อยอดในก�รพัฒน�อ�ชีพ

และภูมิปัญญ�ช�วบ้�น ให้มีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

  4.2 ก�รบรกิ�รวชิ�ก�รหล�กหล�ยรูปแบบ โดยให้ส�ม�รถเข�้ถึงก�รบรกิ�รไดง่้�ย สะดวกและรวดเร็ว 

เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

  4.3 สืบส�น โครงก�รต�มศ�สตร์พระร�ช� น้อมนำ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ มุ่งเน้นให้

มห�วิทย�ลัยเป็นศูนย์กล�งในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

  4.4 จัดหลกัสตูรก�รศกึษ� ก�รฝึกอบรมวจัิยเบือ้งตน้ ด�้นก�รบรหิ�รและบญัชคีรวัเรอืนและให้บรกิ�ร

วิช�ก�รแก่ชุมชนอย่�งต่อเนื่อง ส่งเสริมก�รเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

สร้�งกระบวนก�รเรียนรู้โดยก�รใช้ชุมชนเป็นฐ�น

 5) ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

  5.1 ก�รพัฒน�ระบบภูมิทัศน์และสภ�พแวดล้อม

  5.2 ก�รพัฒน�ภูมิทัศน์และสภ�พแวดล้อมให้ร่มรื่น น่�อยู่ น่�เรียน มีบรรย�ก�ศท�งวิช�ก�ร

สร้�งคว�มรัก คว�มส�มัคคี สร้�งสุขภ�วะที่ดี เพื่อให้นักศึกษ�และบุคล�กรทุกคนมีคว�มสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย และ

ในปี 2570 ให้ได้รับร�งวัล Green University

  5.3 บริก�รวิช�ก�รเพื่อพัฒน�ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมให้แก่ชุมชน 

และท้องถิ่น โดยดำ�เนินก�รให้พื้นที่ของมห�วิทย�ลัยเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้

 6) ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา

  6.1 ผลติครแูละวชิ�ชพีอื่นทีส่อดคลอ้งกับคว�มต้องก�รของประเทศทีม่คีณุภ�พ คณุธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำ�นึกและจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นครู และวิช�ชีพให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นแห่งวิช�ชีพ

  6.2 จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครูและวิช�ชีพอื่นเพื่อคว�มเป็นเลิศท�งด้�นวิช�ก�ร และ

เป็นศูนย์กล�งด้�นวิช�ก�รของหลักสูตรครุศ�สตร์และหลักสูตรอื่นแก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และบุคคลท่ัวไปท่ีเข้�ม�ศึกษ�ค้นคว้�

  6.3 พัฒน�โรงเรียนส�ธิตของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย และเป็นแหล่ง

ฝึกประสบก�รณด์�้นวชิ�ชพีครูทีม่คีณุภ�พให้กับนักศกึษ�ส�ข�ครุศ�สตร์และส�ข�อื่น ๆ  ภ�ยในป ี2570 จะตอ้งมกี�รพฒัน�

หลักสูตร English Program 

 7) ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร

  7.1  มีระบบก�รบริห�รองค์กรโดยใช้หลักธรรม�ภิบ�ล มีก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�รบริห�รและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในก�รแสดงคว�มคิดเห็นในก�รบริห�รง�นของมห�วิทย�ลัย

  7.2 ก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีคุณวุฒิ ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร คว�มเชี่ยวช�ญในแต่ละส�ข�และ

มีตำ�แหน่งง�นที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งต่อเนื่อง

  7.3 มีระบบและกลไกในก�รสร้�งแรงจูงใจก�รบริห�รง�นบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์ก�รประเมิน

ก�รเลื่อนข้ันเงินเดือน ก�รบรรจุแต่งต้ังให้ดำ�รงตำ�แหน่งง�น ก�รบรรจุเป็นพนักง�นมห�วิทย�ลัย และก�รให้ร�งวัลอย่�งโปร่งใส

ตลอดจนก�รให้สวสัดกิ�รบ�้นพกัต�มคว�มจำ�เปน็ ค�่รกัษ�พย�บ�ล เงินกองทนุสำ�รองเลีย้งชพีแก่บคุล�กรของมห�วทิย�ลยั

ให้มีสุขภ�พที่ดีขึ้น

  7.4 ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รง�นดว้ยส�รสนเทศ มฐี�นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อคว�มสะดวก รวดเรว็

ในก�รปฏิบัติง�นและข้อมูลส�ม�รถนำ�ม�ใช้ ในก�รตัดสินใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

  7.5 ก�รสร้�งคว�มร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่�งมห�วิทย�ลัยและองค์กรต่�งๆ ทั้งภ�ยในและ

ต่�งประเทศเพื่อให้เกิดคว�มเข้มแข็งทั้งด้�นวิช�ก�ร ศิลปวัฒนธรรม และก�รวิจัย 

  7.6 ก�รระดมทรพัย�กรและบคุล�กรของมห�วทิย�ลยัในก�รจัดห�ร�ยไดเ้พื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

ของมห�วทิย�ลยัและเพิม่คว�มส�ม�รถในก�รพึง่พ�ตนเองพฒัน�ระบบวสิ�หกิจมห�วทิย�ลยั ก�รใชป้ระโยชน์จ�กทรัพย�กร

ของมห�วิทย�ลัยเพื่อก�รจัดห�ร�ยได้ และก�รระดมทุนของมห�วิทย�ลัย 
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 8) ด้านจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย

  จัดต้ังคณะกรรมก�รจรรย�บรรณโดยก�รมีส่วนร่วมของคณ�จ�รย์และบุคล�กร

 9) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

   9.1 พัฒน�ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� เพื่อให้ได้ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยนอก

ในระดับดีม�ก

  9.2 พัฒน�ระบบก�รประเมินคุณภ�พในทุกระดับ

 10) ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ

       จัดให้มีธรรมนูญมห�วิทย�ลัยภ�ยในปี พ.ศ. 2562 และจัดทำ�แผนแม่บท 20 ปี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ร้อยเอ็ด

 มห�วิทย�ลัยได้มีก�รวิเคร�ะห์คว�มสอดคล้องของแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภ�ยใต้

ยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้�น นโยบ�ยคณะรัฐมนตรี (ร่�ง) แผนพัฒน�เศรษฐกิจและ สังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 13

ยทุธศ�สตรจั์ดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ย ประจำ�ปงีบประม�ณ พ.ศ. 2566 นโยบ�ย และยทุธศ�สตร์ก�รอดุมศกึษ� วทิย�ศ�สตร ์

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 ยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุล�คม 2561)กับแผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 – 2570)

นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

VISION : วิสัยทัศน์

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

เป็นสถ�บันอุดมศึกษ�แห่งก�รสรรค์สร้�งนวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอย่�งยั่งยืน

A Higher Education institute of Innovation for Sustainable Local Development

NEW PARADIGM : คิดใหม่ เปลี่ยนแปลงจ�กสถ�นะมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏน้องใหม่ก้�วสู่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏชั้นนำ�

ENVIRONMENT  : ก�รสร้�งบรรย�ก�ศสภ�พแวดล้อมเพื่อสนับสนุนก�รเรียนรู้

EXCELLENCE  : ก�รจัดก�รศึกษ�สู่คว�มเป็นเลิศ

TRANSFORMATION : ก�รปรับตัวขององค์กร

SUSTAINABILITY : ก�รทำ�ง�นอย่�งมีเป้�หม�ย กลยุทธ์ด้�นก�รสร้�งคว�มยั่งยืนขององค์กร

ภาพที่ 5 วิสัยทัศน์ของผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด
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ตารางที่ 1 แสดงความสอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง
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 แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ (พ.ศ. 2561 - 2565) จะสิ้นสุดในปี  พ.ศ. 2565 

จึงต้องจัดทำ�แผนกลยุทธ์ของมห�วิทย�ลัย ระยะ 5 ปี ประจำ�ปีงบประม�ณ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่ อให้สอดรับกับ

แผนพฒัน�เศรษฐกิจและสงัคมแห่งช�ต ิกรอบแผนอดุมศกึษ�ระยะย�ว แผนพฒัน�ก�รศกึษ�ระดบัอดุมศกึษ� แผนก�รศกึษ�

แห่งช�ติ รวมทั้งยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพื่ อก�รพัฒน�ท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติก�รเชิงยุทธศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กรทุกภ�คส่วนในก�รร่วมกันวิเคร�ะห์

บทบ�ทภ�รกิจที่ ได้ดำ�เนินผ่�นม� ตลอดจนก�รวิเคร�ะห์สถ�นภ�พปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก (SWOT Analysis) ของ

มห�วิทย�ลัย ซึ่งมีขั้นตอนก�รจัดทำ� ดังนี้

  1. แต่งต้ังคณะกรรมก�รจัดทำ� “ร่�ง”แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 

คำ�สัง่มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏร้อยเอด็ ที ่0235/2565 เรื่ อง แตง่ตัง้คณะกรรมก�รจัดทำ� “ร�่ง” แผนกลยทุธ์ มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏ

ร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 ลงวันที่ 6 พฤษภ�คม 2565

  2. ประชุมรับฟัง (ร่�ง) แผนปฏิบัติก�รเชิงยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ระหว่�ง

วนัที ่26 – 27 พฤษภ�คม 2565 ณ มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏอดุรธ�นี ศนูยส์�มพร้�ว จัดโดยสำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอดุมศกึษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  3. บุคล�กรทุกภ�คส่วนร่วมตอบแบบสอบถ�มก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก (SWOT) และนำ�

ผลม�วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

  4. กองนโยบ�ยและแผนสรุปผลวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก (SWOT) จ�กแบบสอบถ�ม

  5. ประชุมคณะกรรมก�รจัดทำ� “ร่�ง” แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่ อระดมสมอง แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุน�ยน 2565

ณ ห้องประชุมศ�สตร�จ�รย์พิเศษ น�ยแพทย์สมพร  โพธิน�ม1 อ�ค�ร 50 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550

  6. ประชุมคณะกรรมก�รจัดทำ� “ร่�ง” แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่ อยก “ร่�ง” แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ในวันพุธที่ 29 มิถุน�ยน 2565 ณ ห้องประชุม

ศ�สตร�จ�รย์พิเศษ น�ยแพทย์สมพร  โพธิน�ม 1 อ�ค�ร 50 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550

 7. กองนโยบ�ยและแผน จดัทำ�กิจกรรมสมัมน�เชงิปฏิบตักิ�ร ทบทวนและจดัทำ�แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ร้อยเอ็ด ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่�งวันที่ 21 – 23 กรกฎ�คม 2565 ณ ร�ช�วดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล 

จังหวดัขอนแก่น โดยก�รมสีว่นร่วมของคณะกรรมก�รสภ�มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ คณะกรรมก�ร บรหิ�รมห�วทิย�ลยั

ร�ชภัฏร้อยเอ็ดและอ�จ�รย์ บุคล�กรประจำ�หน่วยง�นภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

 8. นำ�ส่ง “ร่�ง” แผนกลยุทธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แจ้งเวียนต่อทุกหน่วยง�น

เพื่ อให้พิจ�รณ� ข้อเสนอแนะและเติมเต็มให้กับแผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 ให้มีคว�มสมบูรณ์ม�กยิ่งขึ้น

 9. กองนโยบ�ยและแผนจัดโครงก�รวพิ�กษ์แผนกลยทุธ์มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ ระยะ 5 ป ีประจำ�ปงีบประม�ณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 ในวันอังค�รที่ 9 สิงห�คม 2565 ณ ศูนย์ฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพร�ชภัฏกรีนวิว มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ร้อยเอ็ด เพื่ อรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กประช�คม ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภ�คส่วน ให้สอดคล้องกับ

ศักยภ�พและสภ�พแวดล้อมของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดปัจจุบัน 

  10. กองนโยบ�ยและแผน ปรบัปรุง “ร่�ง” แผนกลยทุธ์มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ ระยะ 5 ป ีประจำ�ปงีบประม�ณ 

พ.ศ. 2566 – 2570 ภ�ยหลังจ�กเสร็จสิ้นก�รรับฟังคว�มคิดเห็น

  11. นำ�เสนอ “ร่�ง” แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมก�รบริห�รมห�วิทย�ลัย เพื่ อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ สมัยส�มัญ คร้ังที่ 12(319)/2565 วันที่ 11 สิงห�คม 

2565 ในวันพฤหัสบดีที ่ 11 สิงห�คม 2565 ณ ห้องประชุมศ�สตร�จ�รย์พิเศษ น�ยแพทย์สมพร โพธิน�ม 2 (ชั้น 9B) 

อ�ค�ร 50 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550 

  12. แผนกลยุทธ์มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ประชุม

คณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ คร้ังที่ 8(179)/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงห�คม 

2565 ณ ห้องประชุมศ�สตร�จ�รย์พิเศษ น�ยแพทย์สมพร  โพธิน�ม 2 (ชั้น 9B) อ�ค�ร 50 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550

    2.   กระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
   ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 



ผลการศึกษาวิเคราะห์
สถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
(SWOT Analysis)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ส่วนที่ 3
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 ก�รวเิคร�ะห์จุดแขง็ จุดออ่น โอก�สและอปุสรรค ปจัจัยภ�ยในและปจัจัยภ�ยนอก (SWOT Analysis) เพื่ อทบทวน 

กลยุทธ์ก�รพัฒน�ของมห�วิทย�ลัย จ�กบุคล�กรภ�ยในมห�วิทย�ลัยทุกหน่วยง�น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมห�วิทย�ลัย

สำ�หรับก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566 – 2570 ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565 ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จัดประชุมบุคล�กรของแต่ละคณะ/สำ�นัก/สถ�บัน ภ�ยในมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดวิเคร�ะห์และกำ�หนดประเด็นสำ�คัญ (Key Issues) โดยที่ประชุมได้วิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยใน

และภ�ยนอก (SWOT Analysis) ในก�รประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ และแบ่งกลุ่มทำ�ก�รวิเคร�ะห์แต่ละด้�นจนครบ

ทุกด้�น ดังนี้

 1.1 ปัจจัยภ�ย โดยก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยในต�มกรอบแนวคิด 7s Model Analysis  ได้แก่

   1.1.1  S1 : Strategy (ยุทธศ�สตร์ขององค์กร)

   1.1.2  S2 : Structure (โครงสร้�งองค์กร)

   1.1.3  S3 : System (ระบบก�รปฏิบัติง�น) 

   1.1.4  S4 : Staff (บุคล�กร)

   1.1.5  S5 : Skill (ทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ)

   1.1.6  S6 : Style (รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและวัฒนธรรมองค์กร)

    1.1.7  S7 : Shared values (ค่�นิยมร่วม)

 1.2 ปัจจัยภ�ยนอก โดยก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยนอก ต�มกรอบแนวคิด C-PEST Model Analysis ได้แก่

    1.2.1  C : Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

    1.2.2  P : Politics (นโยบ�ย/ก�รเมือง)

    1.2.3  E : Economics (ภ�วะเศรษฐกิจ/ก�รตล�ด)

    1.2.4  S : Society (สังคม/วัฒนธรรม)

    1.2.5  T : Technology (เทคโนโลยีส�รสนเทศ/นวัตกรรม)  

 และนำ�ข้อมูลจ�กผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน ผลก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก  ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง

ก�รจัดลำ�ดับคว�มเสี่ยง ก�รตรวจสอบและควบคุมภ�ยใน ผลก�รวิเคร�ะห์ SWOT ของปีที่ผ่�นม� ม�เป็นประเด็นสำ�คัญ

ในก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยในและภ�ยนอก

 2. นำ�แต่ละประเด็นม�วิเคร�ะห์ จัดลำ�ดับเพื่ อนำ�ไปสู่ก�รระดมสมองในแต่ละกลุ่มและแต่ละประเด็น

 3. ให้บุคล�กรทุกภ�คส่วนตอบแบบสอบถ�ม (Questionnaire) วิเคร�ะห์ให้คะแนนถ่วงน้ำ�หนัก ปัจจัยภ�ยในและ

ปัจจัยภ�ยนอก เพื่ อนำ�ผลม�วเิคร�ะห์สถ�นก�รณ์ปจัจุบนั (Situation Analysis) และนำ�ผลไปว�งแผนเชงิกลยทุธ์ (Strategic 

Planning) โดยผู้ตอบแบบสอบถ�ม ประกอบด้วย

ลำาดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน (คน) ร้อยละ

1 เจ้�หน้�ที่ส�ยสนับสนุน/ครูโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด 52 42.3

2 อ�จ�รย์ส�ยวิช�ก�ร 48 39.1

3 หน่วยง�นภ�ครัฐ 13 10.6

4 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด 3 2.4

5 ศิษย์เก่� 3 2.4

6 หน่วยง�นภ�คเอกชน 2 1.6

7 กรรมก�รสภ�วิช�ก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด 1 0.8

8 กรรมก�รส่งเสริมกิจก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด 1 0.8

    1.   ผลการวิเคราะห์จ�ดแข็ง จ�ดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
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 ในภ�พรวมผู้ตอบแบบสอบถ�มสว่นใหญเ่ปน็เจ้�หน้�ทีส่�ยสนับสนุน/ครโูรงเรียนส�ธิตมห�วทิย�ลยัร�ชภัฏร้อยเอด็ 

คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงม� คือ อ�จ�รย์ส�ยวิช�ก�ร คิดเป็นร้อยละ 39.1 หน่วยง�นภ�ครัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.60 และ

กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดและศิษย์เก่� คิดเป็นร้อยละ 2.4 ต�มลำ�ดับ สรุปผลดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 ประเด็นท่ีนำ�ม�วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยในต�มกรอบแนวคิด 7s Model Analysis ได้แก่ ยุทธศ�สตร์ขององค์กร 

(Strategy) โครงสร้�งองค์กร (Structure) ระบบก�รปฏิบัติง�น (System) บุคล�กร (Staff) ทักษะคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ

(Skill) รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและวัฒนธรรมองค์กร (Style) ค่�นิยมร่วม (Shared Values) และอื่น ๆ ดังนี้

 S1: Strategy (ยุทธศาสตร์ขององค์กร)

 ในภ�พรวมผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�ยุทธศ�สตร์ขององค์กรเป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 82.5 และจุดอ่อน

คิดเป็นร้อยละ 17.5 แบ่งต�มประเด็นที่นำ�ม�วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยในต�มกรอบแนวคิด 7s Model Analysis และ

ได้สรุปภ�พรวม 

  S1.1: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การการพัฒนาท้องถิ่น 

   ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 95.1 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 4.9 

และพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่ เห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดแข็งม�กที่สุด คือ มีภ�คีเครือข่�ยสร้�งคว�มร่วมมือ

ก�รพฒัน�ทอ้งถ่ินเขม้แขง็และเปน็รปูธรรม คดิเปน็รอ้ยละ 66.39 รองลงม� คอื คว�มรู้คว�มส�ม�รถของบคุล�กร มศีกัยภ�พ

ในก�รพัฒน�ท้องถ่ินบริก�รวิช�ก�รและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และส�ม�รถนำ�ม�บูรณ�ก�รกับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้ 

และมีก�รกำ�หนดพ้ืนท่ีเป้�หม�ยพัฒน�ท้องถ่ินท่ีชัดเจน ต�มลำ�ดับ จุดแข็งยุทธศ�สตร์ด้�นก�รก�รพัฒน�ท้องถ่ิน 3 ลำ�ดับแรก

ดังแสดงในต�ร�งที่ 3

ตารางที่ 3 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รพัฒน�ท้องถิ่น 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 66.39 มีภ�คีเครือข่�ยสร้�งคว�มร่วมมือก�รพัฒน�ท้องถิ่นเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม

2 61.48 คว�มรู้คว�มส�ม�รถของบุคล�กรมีศักยภ�พในก�รพัฒน�ท้องถิ่นบริก�ร วิช�ก�รและ

ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และส�ม�รถนำ�ม�บูรณ�ก�รกับก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้

3 57.38 มีก�รกำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ยพัฒน�ท้องถิ่นที่ชัดเจน

 ประเด็นจุดอ่อนด้�นยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ท้องถิ่น พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่ ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน

ที่ตอบม�กที่สุด คือ ผลลัพธ์ ในก�รสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 55.74 รองลงม� คือ

ก�รบรูณ�ก�รด�้นก�รวจัิยกับก�รพฒัน�ทอ้งถ่ินอย�่งเปน็รปูธรรมมน้ีอย และระบบก�รจัดเก็บฐ�นขอ้มลู ก�รพฒัน�ทอ้งถ่ิน

ไม่ชัดเจน (เช่น องค์คว�มรู้ ด้�นศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และก�รอนุรักษ์ สืบส�น พัฒน�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้

ชุมชนสิ่งแวดล้อม) ต�มลำ�ดับ จุดอ่อนของยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�ท้องถิ่น 3 ลำ�ดับแรก ดังแสดงในต�ร�งที่ 4
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ตารางที่ 4 จุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รพัฒน�ท้องถิ่น 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 55.74 ผลลัพธ์ในก�รสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชน/ท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน

2 50.00 ก�รบูรณ�ก�รด้�นก�รวิจัยกับก�รพัฒน�ท้องถ่ินอย่�งเป็นรูปธรรมมีน้อย

3 50.00 ระบบก�รจัดเก็บฐ�นข้อมูล ก�รพัฒน�ท้องถิ่นไม่ชัดเจน (เช่น องค์คว�มรู้ด้�นศิลป

วัฒนธรรมพื้นถิ่น และก�รอนุรักษ์ สืบส�น พัฒน� ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และ แหล่งเรียน

รู้ชุมชนสิ่งแวดล้อม)

  S1.2: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

  ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 94.3 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 

5.7 และพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มเห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดแข็งม�กที่สุด คือ เป็นสถ�บันที่มีชื่อเสียงด้�นก�รผลิตครู (จำ�นวน

นักศึกษ�ที่ม�สมัคร/โอก�สในก�รคัดเลือก) คิดเป็นร้อยละ 70.49 รองลงม� คือ ผลผลิตครูมีคุณภ�พ (อัตร�ก�รสอบบรรจุ

ข้�ร�ชก�รครู นักศึกษ�ครูเป็นท่ีต้องก�รของโรงเรียน) และคณ�จ�รย์ท่ีมีสมรรถนะศักยภ�พในก�รพัฒน�บุคลกรท�งก�รศึกษ�

และผลิตครู ต�มลำ�ดับ จุดแข็งยุทธศ�สตร์ ด้�นก�รผลิตและพัฒน�ครู 3 ลำ�ดับแรก ดังแสดงในต�ร�งที่ 5

ตารางที่ 5 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รผลิตและพัฒน�ครู 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 70.49 เป็นสถ�บันท่ีมีชื่อเสียงด้�นก�รผลิตครู (จำ�นวนนักศึกษ�ท่ีม�สมัคร/โอก�สในก�รคัดเลือก)

2 66.39 ผลผลิตครูมีคุณภ�พ (อัตร�ก�รสอบบรรจุข้�ร�ชก�รครู นักศึกษ�ครูเป็นที่ต้องก�ร

ของโรงเรียน)

3 63.93 คณ�จ�รย์ที่มีสมรรถนะศักยภ�พในก�รพัฒน�บุคลกรท�งก�รศึกษ�และผลิตครู

 ประเด็นจุดอ่อนด้�นยุทธศ�สตร์ก�รผลิตและพัฒน�ครู พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่ ประเด็นที่เป็น

จุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ ก�รบูรณ�ก�รคณ�จ�รย์คณะครุศ�สตร์ในโรงเรียนส�ธิตยังไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 64.75 

รองลงม� คือ มห�วิทย�ลัยขน�ดใหญ่ที่มีชื ่อเสียงคัดเลือกนักศึกษ�ได้ก่อน และผลง�นวิจัยส�ข�วิช�ชีพครูที่ ได้รับ

ก�รตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับช�ติและน�น�ช�ติ หรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อก�รผลิตและพัฒน�ครูค่อนข้�งนอ้ยต�มลำ�ดบั 

จุดอ่อนของยุทธศ�สตร์ด้�นก�รผลิตและพัฒน�ครู 3 ลำ�ดับแรก ดังแสดงในต�ร�งที่ 6

ตารางที่ 6 จุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รผลิตและพัฒน�ครู 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ

จุดแข็ง 

(ร้อยละ)

ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 64.75 ก�รบูรณ�ก�รคณ�จ�รย์คณะครุศ�สตร์ในโรงเรียนส�ธิตยังไม่ชัดเจน

2 58.20 มห�วิทย�ลัยขน�ดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงคัดเลือกนักศึกษ�ได้ก่อน

3 50.00 ผลง�นวิจัยส�ข�วิช�ชีพครูที่ได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับช�ติและน�น�ช�ติ หรือ

นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อก�รผลิตและพัฒน�ครูค่อนข้�งน้อย
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   S1.3: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

   ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 78.7 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 

21.3 และพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มเห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดแข็งม�กที่สุด คือ มีก�รส่งเสริม/พัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กร

ให้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รและตำ�แหน่งที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 71.31 รองลงม� คือ หลักสูตรที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของผู้ ใชบ้ณัฑติ และมคีณุภ�พ ต�มลำ�ดบั จุดแขง็ของยทุธศ�สตรท์ี ่3 ก�รยกระดบัคณุภ�พก�รศกึษ� 2 ลำ�ดบัแรก ดังแสดง

ในต�ร�งที่ 7

ตารางที่ 7 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ� 2 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 71.31 มีก�รส่งเสริม/พัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กร ให้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รและตำ�แหน่งท่ีสูงข้ึน

2 59.02 หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บัณฑิต และมีคุณภ�พ

  ประเด็นจุดอ่อนด้�นยุทธศ�สตร์ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ� พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่

เห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ งบประม�ณสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�มีจำ�กัด คิดเป็นร้อยละ 77.87

รองลงม� คอื ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศท�งยงัไมเ่ชื่อมโยงอย�่งทัว่ถึง สื่อและทรัพย�กรสนับสนุนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัยต�มลำ�ดับ จุดอ่อนของยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ� 3 ลำ�ดับแรก ดังแสดง

ในต�ร�งที่ 8

ตารางที่ 8 จุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ� 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 77.87 งบประม�ณสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�มีจำ�กัด

2 69.67 ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศท�งยังไม่เชื่อมโยงอย่�งท่ัวถึง

3 58.20 สื่อและทรัพย�กรสนับสนุนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย

  S1.4: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยสว่นใหญเ่ห็นว�่เปน็จุดแขง็ คดิเปน็ร้อยละ 71.3 และจุดออ่น คดิเปน็รอ้ยละ 28.7 

และพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มเห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดแข็งม�กที่สุด คือ มีแผนพัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กรให้มีตำ�แหน่ง

ท�งวิช�ก�รและตำ�แหน่งที่สูงขึ้นชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงม� คือ มีระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ขับเคลื่อน

ก�รบริห�รจัดก�ร ต�มลำ�ดับ จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 2 ลำ�ดับแรกแสดงในต�ร�งที่ 9

ตารางที่ 9 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 2 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 63.11 มีแผนพัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กรใหม้ีตำ�แหนง่ท�งวิช�ก�รและตำ�แหนง่ที่สูงขึ้นชัดเจน

2 56.56 มีระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ขับเคลื่อนก�รบริห�รจัดก�ร
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  ประเด็นจุดอ่อนด้�นยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่

เห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ สวัสดิก�ร (ที่อยู่อ�ศัย/คุณภ�พชีวิต) และคว�มมั่นคงของคณ�จ�รย์และ

บคุล�กรยังมีน้อย ข�ดขวัญและกำ�ลังใจ คิดเป็นร้อยละ 66.39 รองลงม� คือ ระบบบริห�รจัดก�รบุคล�กรมีฐ�นข้อมูล  

และข้อมูลส�รสนเทศ ไม่เป็นปัจจุบัน ต�มลำ�ดับ จุดอ่อนของยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 2 ลำ�ดับแรก

ดังแสดงในต�ร�งที่ 10

ตารางที่ 10 จุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 4 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร 2 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 66.39 สวัสดิก�ร (ท่ีอยู่อ�ศัย/คุณภ�พชีวิต) และคว�มม่ันคงของคณ�จ�รย์และบุคล�กรยังมีน้อย

ข�ดขวัญและกำ�ลังใจ

2 54.10 ระบบบริห�รจัดก�รบุคล�กร มีฐ�นข้อมูลและข้อมูลส�รสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน

  S1.5: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

   ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยสว่นใหญเ่ห็นว�่เปน็จุดแขง็ คดิเปน็ร้อยละ 82.0 และจุดออ่น คดิเปน็รอ้ยละ 18.0 

และพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มเห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดแข็งม�กที่สุด คือ มีพื้นที่ป่�ไม้และทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์

เอือ้ตอ่ก�รจัดก�รเรยีนก�รสอน และชมุชนไดเ้ข�้ม�รว่มใชป้ระโยชน์ คดิเปน็ร้อยละ 81.15 รองลงม� คอื คณ�จ�รย ์บคุล�กร 

และนักศึกษ� มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมภ�ยในมห�วิทย�ลัย และมีก�รส่งเสริม/

สนับสนุนก�รมสีว่นรว่มระหว�่งอ�จ�รย ์บคุล�กร และนักศกึษ� กับทอ้งถ่ินทำ�กิจกรรมทีส่ร้�งองคค์ว�มรูท้�งด�้นวฒันธรรม

ควบคู่กับก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม ต�มลำ�ดับ จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สภ�พแวดล้อม 3 ลำ�ดับแรกแสดงในต�ร�งที่ 11

ตารางที่ 11 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 63.11 มีพื้นที่ป่�ไม้และทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

และชุมชนได้เข้�ม�ร่วมใช้ประโยชน์

2 56.56 คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ� มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สภ�พแวดล้อมภ�ยในมห�วิทย�ลัย

3 51.64 มีก�รส่งเสริม/สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมระหว่�งอ�จ�รย์ บุคล�กร และนักศึกษ� 

กับท้องถิ่นทำ�กิจกรรมที่สร้�งองค์คว�มรู้ท�งด้�นวัฒนธรรมควบคู่กับก�รอนุรักษ์

ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม

 ประเด็นจุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�ม

โดยส่วนใหญ่เห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนม�กที่สุด คือ ข�ดก�รว�งแผนอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

ในระยะย�ว คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงม� คือ ก�รนำ�นวัตกรรมเข้�ม�ใช้ฟื้นฟูและอนุรักษ์สภ�พแวดล้อมค่อนข้�งน้อย 

และโครงก�ร/กิจกรรม อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมยังมีน้อย ต�มลำ�ดับ จุดอ่อนของยุทธศ�สตร์ที่ 5

ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม 3 ลำ�ดับแรก ดังแสดงในต�ร�งที่ 12
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ตารางที่ 12 จุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 64.75 ข�ดก�รว�งแผนอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมในระยะย�ว

2 62.30 ก�รนำ�นวัตกรรมเข้�ม�ใช้ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์สภ�พแวดล้อมค่อนข้�งน้อย

3 54.10 โครงก�ร/กิจกรรม อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมยังมีน้อย

  S1.6: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 72.1 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ

 27.9 และพบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มเห็นว่�ประเด็นที่เป็นจุดแข็งม�กที่สุด คือ สภ�มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยผลักดันให้เกิด

คณะแพทยศ�สตร์อย่�งต่อเนื่องและเข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 75.41 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์

สุขภ�พ 1 ลำ�ดับแรกแสดงในต�ร�งที่ 13

ตารางที่ 13 จุดแข็งยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ 1 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 75.41 สภ�มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยผลักดันให้เกิดคณะแพทยศ�สตร์อย่�งต่อเนื่องและเข้มแข็ง

 ประเด็นจุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่

เห็นว่�ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนม�กท่ีสุด คือ งบประม�ณยังไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 69.67 รองลงม� คือ กรอบอัตร�ยังไม่ชัดเจน

และโครงสร้�งส่วนง�นภ�ยในยังไม่ชัดเจน ต�มลำ�ดับ จุดอ่อนของยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ 

3 ลำ�ดับแรก ดังแสดงในต�ร�งที่ 14

ตารางที่ 14 จุดอ่อนยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ 3 ลำ�ดับแรก

ลำ�ดับ จุดแข็ง (ร้อยละ) ประเด็นในยุทธศ�สตร์

1 69.67 งบประม�ณยังไม่ชัดเจน

2 56.56 กรอบอัตร�ยังไม่ชัดเจน

3 55.74 โครงสร้�งส่วนง�นภ�ยในยังไม่ชัดเจน

ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ตามปัจจัยยุทธศาสตร์ขององค์กร (S1)

 ภ�พรวมผลก�รวิเคร�ะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ต�มปัจจัยยุทธศ�สตร์ขององค์กร (S1) ปัจจัยภ�ยในที่เป็นจุดแข็ง

และจุดอ่อน เมื่อพิจ�รณ�โดยภ�พรวมแล้ว พบว่� ปัจจัยภ�ยในที่เป็น จุดแข็ง (ร้อยละ 82.25) เป็นตำ�แหน่งที่บ่งบอกว่� 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด มียุทธศ�สตร์ที่มีคว�มเข้มแข็งในแต่ละยุทธศ�สตร์ คือ 

 -  มีภ�คีเครือข่�ยสร้�งคว�มร่วมมือก�รพัฒน�ท้องถิ่นเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม

 -  เป็นสถ�บันที่มีชื่อเสียงด้�นก�รผลิตครู (จำ�นวนนักศึกษ�ที่ม�สมัคร/โอก�สในก�รคัดเลือก)

 -  มีก�รส่งเสริม/พัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กร ให้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รและตำ�แหน่งที่สูงขึ้น

 -  มีแผนพัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กรให้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รและตำ�แหน่งที่สูงขึ้นชัดเจน

 -  มีพื้นที่ป่�ไม้และทรัพย�กรธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ เอื้อต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและชุมชนได้เข้�ม�ร่วมใช้

ประโยชน์
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 -  สภ�มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยผลักดันให้เกิดคณะแพทยศ�สตร์อย่�งต่อเนื่องและเข้มแข็ง

 แต่ท้ังน้ี เมื่อพิจ�รณ�ประเด็นค่�คะแนนร้อยละเฉล่ียของจุดแข็งและจุดอ่อน พบว่�มีค่�คะแนนร้อยละท่ีแตกต่�งกันม�ก

คือ 82.25 และ 17.75 สะท้อนถึงมห�วิทย�ลัยมีปัจจัยภ�ยในท่ีเข้มแข็ง และอ�จจะมีจุดอ่อนภ�ยในมห�วิทย�ลัยเอง เช่น

 -  ผลลัพธ์ในก�รสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชน/ท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน

 -  ก�รบูรณ�ก�รคณ�จ�รย์คณะครุศ�สตร์ในโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ดไม่ชัดเจน

 -  งบประม�ณสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�มีอย่�งจำ�กัด

 -  สวัสดิก�ร (ที่พักอ�ศัย/คุณภ�พชีวิต) และคว�มมั่นคงของคณ�จ�รย์และบุคล�กรยังมีน้อยข�ดขวัญและกำ�ลังใจ

ในก�รปฏิบัติง�น

 -  ข�ดก�รว�งแผนอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมในระยะย�ว

 -  งบประม�ณด้�นก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พยังไม่ชัดเจน

 ผลก�รวิเคร�ะห์ต�มปัจจัยด้�นยุทธศ�สตร์ขององค์กร (S1) มห�วิทย�ลัยฯ จำ�เป็นที่จะต้องแก้ปัญห�หรือจุดอ่อน

ของต�มประเดน็ยทุธศ�สตรข์ององคก์รดงักล�่ว  ซึง่จะทำ�ให้มห�วทิย�ลยัฯ มคีว�มเขม้แขง็ม�กขึน้อนัจะนำ�ไปสูส่ถ�นภ�พที่

เอื้อต่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยฯ และเป็นจุดแข็งต่อไป 

 S2: Structure (โครงสร้างองค์กร) 

 พบว�่ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยสว่นใหญเ่ห็นว�่เปน็จุดแขง็ คดิเปน็รอ้ยละ 66.40  และจุดออ่น คดิเปน็ร้อยละ 33.60 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบม�กที่สุด คือ มีโครงสร้�งภ�ยในที่กำ�หนดโดยสภ�มห�วิทย�ลัยชัดเจนสอดคล้องกับพันธกิจของ

มห�วิทย�ลัย ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ ก�รจัดสรรงบประม�ณ/กรอบอัตร�กำ�ลังยังยึดโครงสร้�ง

ต�มกฎกระทรวงก�รจัดตั้งส่วนร�ชก�ร ส่งผลทำ�ให้คณะ/หน่วยง�นได้รับงบประม�ณไม่เพียงพอ

 S3: System (ระบบการปฏิบัติงาน)

 พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 62.30 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 37.70 

ประเดน็ทีเ่ปน็จุดแขง็ทีต่อบม�กทีส่ดุ คอื มรีะบบพฒัน�บคุล�กรทีช่ดัเจน สง่ผลทำ�ให้บคุล�กรมผีลง�นเข�้สูต่ำ�แหน่งท�งวชิ�ก�ร

ม�กขึ้น ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ งบประม�ณสนับสนุนระบบส�รสนเทศไม่เพียงพอ
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 S4: Staff (บุคลากร) 

 พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 63.60 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 

36.40 ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ตอบม�กที่สุด คือ มีแผนก�รพัฒน�บุคล�กรที่ชัดเจน คณ�จ�รย์เข้�สู่ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รเพิ่มขึ้น

ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ บุคล�กรข�ดขวัญและกำ�ลังใจ และมีคว�มรู้สึกไม่มั่นคงในส�ยง�นและอ�ชีพ

 S5: Skill (ทักษะ ความรู้ ความสามารถ)

 พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 84.40 และจุดอ่อนคดิเปน็ร้อยละ 15.60 ประเด็น

ที่เป็นจุดแข็งที่ตอบม�กที่สุด คือ คณ�จ�รย์มีคว�มเชี่ยวช�ญและมีคุณวุฒิตรงต�มส�ข� ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่

ตอบม�กที่สุด คือ คณ�จ�รย์และบุคล�กรบ�งส่วนมีทักษะในด้�นภ�ษ�ต่�งประทศอยู่ในระดับต่ำ�

 S6: Style (รูปแบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร)

 พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 69.70 และจุดอ่อน คิดเป็นร้อยละ 30.30 

ประเดน็ทีเ่ปน็จุดแขง็ทีต่อบม�กทีส่ดุ คอื มวีฒันธรรมในองคก์รทีด่ ีสว่นประเด็นทีเ่ปน็จุดออ่นทีต่อบม�กทีส่ดุ คอื ก�รบรหิ�ร

จัดก�รคว�มมั่นคงในเรื่องคุณภ�พชีวิตและสวัสดิก�รของคณ�จ�รย์และบุคล�กรยังไม่ทั่วถึง

 S7: Shared values (ค่านิยมร่วม) 

 พบว่�ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นจุดแข็ง คิดเป็นร้อยละ 75.40 และจุดอ่อน คดิเปน็รอ้ยละ 24.60 ประเดน็

ที่เป็นจุดแข็งที่ตอบม�กที่สุด คือ คณ�จ�รย์ และบุคล�กรมีทัศนคติที่ดีต่อก�รทำ�ง�น มีคว�มมุ่งมั่นและคว�มรับผิดชอบ

ต่อหน้�ที่ ส่วนประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ตอบม�กที่สุด คือ แนวท�งปฏิบัติง�นของบุคล�กรบ�งหน่วยง�นยังไม่ไปในทิศท�ง

เดียวกัน ร�ยละเอียดเพิ่มเติมดังแสดงในภ�พที่ 3 ผลวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมปัจจัยภ�ยใน 7S Model Analysis
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 จ�กต�ร�งที่ 14 แสดงผลสรุปก�รวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยใน 7s Model Analysis ปัจจัยภ�ยในที่เป็นจุดแข็ง

และจุดอ่อนเมื่ อพิจ�รณ�โดยภ�พรวมแล้ว พบว่� ปัจจัยภ�ยในที่เป็น จุดแข็ง (ร้อยละ 72.01) เป็นตำ�แหน่งที่บ่งบอกว่� 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด มีปัจจัยภ�ยในที่มีคว�มเข้มแข็ง เช่น มีภ�คีเครือข่�ยสร้�งคว�มร่วมมือก�รพัฒน�ท้องถิ่น

ทีเ่ขม้แขง็อย�่งเปน็รปูธรรม โดยบรูณ�ก�รคว�มรว่มมอืกับหน่วยง�นภ�ครฐั และอ�จ�รยป์ระจำ�หลกัสตูรมคีณุวฒิุต�มเกณฑ์

ม�ตรฐ�นประเมินหลักสูตร รวมทั้ง มห�วิทย�ลัยฯ มีก�รส่งเสริมและพัฒน�อ�จ�รย์ บุคล�กรให้มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รและ

ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น 

ตารางที่ 15 แสดงผลสรุปก�รวิเคร�ะห์สภ�พภ�ยใน 7s Model Analysis  

ปัจจัยภายใน

คะแนน (%)

S(+) W(-)

S1: Strategy (ยุทธศ�สตร์ขององค์กร) 82.25 17.75

S2: Structure (โครงสร้�งองค์กร) 66.40 33.60

S3: System (ระบบก�รปฏิบัติง�น) 62.30 37.70

S4: Staff (บุคล�กร) 63.60 36.40

S5: Skill (ทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ) 84.40 15.60

S6: Style (รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและวัฒนธรรมองค์กร) 69.70 30.30

S7: Shared values (ค่�นิยมร่วม) 75.40 24.60

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 72.01 27.99

 แต่ทัง้น้ี เมื่ อพจิ�รณ�ค�่คะแนนของจดุแขง็และจุดออ่น ดงัแสดงในภ�พที ่3 พบว�่มคี�่คะแนน (รอ้ยละ) ทีแ่ตกต�่ง

กันม�ก คอื 72.01 และ -27.99 สะทอ้นถึงมห�วทิย�ลยัมปีจัจัยภ�ยในทีเ่ขม้แขง็ และอ�จจะมจุีดออ่นภ�ยในมห�วทิย�ลยัเอง 

เช่น งบประม�ณสนับสนุนระบบส�รสนเทศไม่เพียงพอ บุคล�กรข�ดขวัญและกำ�ลังใจมีคว�มรู้สึกไม่มั่นคงในส�ยง�น และ

ก�รบริห�รจัดก�รด้�นคว�มมั่นคงในเรื่ องคุณภ�พชีวิตและสวัสดิก�รของคณ�จ�รย์ บุคล�กรไม่ทั่วถึงและเพียงพอ ดังนั้น

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด จึงจำ�เป็นที่จะต้องแก้ปัญห�หรือจุดอ่อนในประเด็นดังกล่�ว ซึ่งจะทำ�ให้มห�วิทย�ลัยมีคว�ม

เข้มแข็งม�กขึ้นอันจะนำ�ไปสู่สถ�นภ�พที่เอื้อต่อก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยและเป็นจุดแข็งต่อไป

    2.   ผลการวิเคราะห์สภาพภายใน 7s Model Analysis 
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    3.   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

 ประเด็นที่นำ�ม�วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมภ�ยนอกต�มกรอบแนวคิด C-PEST Model Analysis ได้แก่ Customer 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) นโยบ�ย/ก�รเมือง (Polities) ภ�วะเศรษฐกิจ/ก�รตล�ด (Economics) สังคม/วัฒนธรรม (Society) 

Technology (เทคโนโลยีส�รสนเทศ/นวัตกรรม) ดังนี้

C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นโอก�ส คิดเป็นร้อยละ 

84.40 และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 15.60 ประเด็นที่เป็นโอก�สที่ตอบม�กที่สุด คือ 

 -  หน่วยง�นร�ชก�รและหน่วยง�นท้องถิ่นให้คว�มเชื่ อมั่นต่อมห�วิทย�ลัย

 -  ผู้ปกครองมีคว�มเชื่ อมั่นและก�รยอมรับในคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

 -  สถ�นประกอบก�ร และโรงเรียนให้ก�รตอบรับที่ดีต่อก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ

-  เครือข่�ยศิษย์เก่�มีส่วนขับเคลื่ อนในก�รรับนักศึกษ�เข้�ทำ�ง�นและฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ

-  ผู้ ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�หลักสูตร ส่งทำ�ให้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงต�มคว�มต้องก�ร

P: Politics (นโยบาย/การเมอืง) พบว�่ ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยสว่นใหญเ่ห็นว�่เปน็โอก�ส คดิเปน็รอ้ยละ 61.50 

และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 38.50 ประเด็นที่เป็นโอก�สที่ตอบม�กที่สุด คือ 

 -  ภ�ครัฐมีนโยบ�ยสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่ อก�รศึกษ�

 -  ภ�ครัฐให้ก�รสนับสนุนก�รวิจัย และนวัตกรรม โดยมีแหล่งทุนวิจัยที่หล�กหล�ยเอื้อต่อก�รวิจัย

 -   นโยบ�ยของรัฐเปดโอก�สให้มห�วิทย�ลัยมีบทบ�ทก�รบูรณ�ก�รง�นและโครงก�รร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ

  องค์กรภ�ยนอกและชุมชน ท้องถิ่น

 - นโยบ�ยกระทรวง อว. ส่งเสริมก�รพลิกโฉมมห�วิทย�ลัย (Reinventing University) ก่อให้เกิดก�รปลดล็อค

  ท�งก�รศึกษ�และจัดกลุ่มก�รทำ�ง�นของมห�วิทย�ลัยชัดเจนม�กยิ่งขึ้น

E: Economics (ภาวะเศรษฐกิจ/การตลาด) พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นโอก�ส คิดเป็น

ร้อยละ 62.30 และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 37.70 ประเด็นที่เป็นโอก�สที่ตอบม�กที่สุด คือ  

 -  ทุนกู้ยืมจ�กกองทุนเพื่ อก�รศึกษ�จ�กภ�ครัฐ

 -  สภ�วะท�งเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลทำ�ให้นักเรียนเลือกเรียนในมห�วิทย�ลัยที่มีค่�เล่�เรียนที่ไม่สูงม�กนัก

 -  มีระบบก�รศึกษ�แบบออนไลน์ม�กขึ้น ส่งผลทำ�ให้ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยท�งก�รศึกษ�ได้ม�ก

 -  ก�รเข้�ร่วมของภ�คเอกชนในก�รผลิตบัณฑิตรูปแบบใหม่เกิดก�รบูรณ�ก�รในก�รเรียนก�รสอน ง�นวิจัย

    ที่ตรงต�มคว�มต้องก�ร

 S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นโอก�ส คิดเป็นร้อยละ 

91.80 และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 8.20 ประเด็นที่เป็นโอก�สที่ตอบม�กที่สุด คือ

 -  ก�รยอมรับวิช�ชีพครูในสังคม ทำ�ให้มีผู้สนใจสมัครเข้�ศึกษ�เพิ่มขึ้น

 -  มห�วิทย�ลัยตั้งอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้ชิดและมีโอก�สได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปร�ชญ์ช�วบ้�น

 -  คว�มต้องก�รหลักสูตรตอบสนองก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ (Ageing Society)

 -  ก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมเสรีท�งคว�มคิดทำ�ให้มีคว�มต้องก�รองค์คว�มรู้จ�กสถ�บันก�รศึกษ�

 -  ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่� 2019 (COVIC-19) ส่งผลต่อ 

    คว�มต้องก�รเรียนหลักสูตรระยะสั้นม�กขึ้น
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 T: Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม) พบว่� ผู้ตอบแบบสอบถ�มโดยส่วนใหญ่เห็นว่�เป็นโอก�ส 

คิดเป็นร้อยละ 86.10 และอุปสรรค คิดเป็นร้อยละ 13.90 ประเด็นที่เป็นโอก�สที่ตอบม�กที่สุด คือ 

 -  ก�รทำ�ง�นด้วยเทคโนโลยีท่ีช่วยลดคว�มซับซ้อนของข้ันตอนในก�รทำ�ง�นมีคว�มรวดเร็วและประสิทธิภ�พม�กข้ึน

 -  ก�รผลิตบัณฑิตด้วยก�รใช้เทคโนโลยีทำ�ให้เกิดทักษะก�รเรียนรู้ก�รทำ�ง�น ก�รเรียน ก�รสอน และก�รวัดผล

    ประเมินในรูปแบบใหม่

 -  สื่อประช�สัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีทำ�ให้ส�ม�รถสื่อส�รประช�สัมพันธ์สู่ภ�ยนอก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและ

    ลดค่�ใช้จ่�ย

 -  เทคโนโลยีของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดเร็วส่งผลทำ�ให้บุคล�กรต้องปรับตัวสูง เกิดก�รบูรณ�ก�รคว�มรู้ใหม่

    ต้องพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อก�รเปล่ียนแปลง

ผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST Model

 จ�กต�ร�งที ่15 ผลสรปุก�รวเิคร�ะห์สภ�พแวดลอ้มภ�ยนอก C-PESTLE Model ปจัจัยภ�ยนอกทีเ่ปน็โอก�สและ

อุปสรรค และเมื่อพิจ�รณ�โดยภ�พรวมแล้ว พบว่� ปัจจัยภ�ยนอกที่มี โอก�ส (ร้อยละ 77.22) ซึ่งเอื้อต่อก�รจัดก�รศึกษ�

ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งน้ี เมื่อพิจ�รณ�ค่�คะแนน (ร้อยละ) ของโอก�สและอุปสรรคพบว่�มีค่�คะแนน (ร้อยละ) 

ท่ีแตกต่�งกันม�กคือ 77.22 และ -22.78 ซึ่งมห�วิทย�ลัยมีโอก�สจ�กปัจจัยภ�ยนอกม�กที่สุด คือ ด้�นสังคม/วัฒนธรรม 

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ/นวัตกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต�มลำ�ดับ ในขณะที่อ�จมีอุปสรรคจ�กภ�ยนอกเป็นปัญห�ได้

ในอน�คต คือ ด้�นนโยบ�ย/ก�รเมือง และด้�นภ�วะเศรษฐกิจ/ก�รตล�ด ซึ่งแสดงคว�มสัมพันธ์ผลวิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อม

ปัจจัยภ�ยนอก C-PESTLE Model ดังแสดงในภ�พที่ 6

 ตารางที่ 15 แสดงผลสรุปก�รวิเคร�ะห์สภ�พภ�ยใน 7s Model Analysis  

ปัจจัยภายนอก

คะแนน (%)

O(+) T(-)

C: Customer (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 84.40 15.60

P :Politics (นโยบ�ย/ก�รเมือง) 61.50 38.50

E: Economics (ภ�วะเศรษฐกิจ/ก�รตล�ด) 62.30 37.70

S: Society (สังคม/วัฒนธรรม) 91.80 8.20

T: Technology (เทคโนโลยีส�รสนเทศ/นวัตกรรม) 86.10 13.90

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 77.22 22.78
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ผลการประเมินสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Situation Analysis)

 ผลของก�รวิเคร�ะห์ปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอก ดังแสดงในภ�พท่ี 3 และ ภ�พท่ี 4 สรุปได้ว่�สถ�นภ�พของมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏร้อยเอด็ มสีภ�พปจัจุบนัในตำ�แหน่ง SO (มห�วทิย�ลยัมจุีดแขง็และโอก�ส) กลยทุธ์ทีจ่ะใช้ ในก�รพฒัน�มห�วทิย�ลยั

จึงควรเป็นไปในลักษณะเชิงรุก มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสรรค์สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

อย่�งไรก็ต�มได้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ภ�พรวมกลยุทธ์ TOWS Metrix ไว้ ในทุกรูปแบบกลยุทธ์
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 จ�กก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ที่แตกต่�งกันไป 4 แบบ เป็นส่วนผสมของก�รวิเคร�ะห์ คือ SO, ST, WO และ WT 

ซึ่งแปลคว�มหม�ยของแต่ละสถ�นก�รณ์ได้กลยุทธ์ก�รบริห�ร 4 รูปแบบ ดังนี้

   1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) 

  จ�กก�รประเมินสภ�พแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและโอก�สแล้วนำ�ข้อมูลท่ีได้ม�พิจ�รณ�ร่วมกันคือ “ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส” 

เป็นสถ�นก�รณ์ที่ดีที่สุดของมห�วิทย�ลัย เมื่อพิจ�รณ�จุดแข็งและโอก�สแล้วได้กลยุทธ์เชิงรุก คือ 

 1. ส่งเสริมและพัฒน�ให้คณ�จ�รย์ผลิตผลง�นวิจัยและสรรค์สร้�งนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อก�รพัฒน�ท้องถ่ิน

 2. ส่งเสริมผลง�นวิจัย ง�นสร้�งสรรค์และนวัตกรรมนำ�ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถ่ินอย่�งเป็นรูปธรรม

 3. จัดทำ�ฐ�นข้อมูลของพื้นที่บริก�รเพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์ปัญห�ศักยภ�พและคว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน

 4. บูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของมห�วิทย�ลัยเครือข่�ยและชุมชนเพื่อก�รพัฒน�ท้องถ่ินอย่�งยั่งยืนบ่มเพ�ะให้

ประช�ชนในพื้นที่มีคว�มพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประก�ร

 5. พัฒน�ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิส�หกิจชุมชน ผู้ประกอบก�รใหม่ในเขตพื้นที่บริก�รให้ประสบคว�มสำ�เร็จ

ด้วยองค์คว�มรู้

 6. บูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียน ก�รสอน ก�รวิจัย ก�รพัฒน�ท้องถิ่นในพื้นที่บริก�ร  

 7. พฒัน�และปรบัปรงุหลกัสตูรให้มมี�ตรฐ�นต�มกรอบม�ตรฐ�นคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษ�แห่งช�ตทิีม่คีว�มทันสมัย

และเป็นส�กลครบถ้วนต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นวิช�ชีพครูมุง่เน้นคว�มเปน็เลศิในวชิ�ชพีส�ม�รถตอบสนองคว�มตอ้งก�รของ

ผู้เรียน ก�รพัฒน�ท้องถิ่น ตล�ดแรงง�นและสอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศ

 8. พัฒน�ระบบก�รคัดเลือกนักศึกษ�ด้วยวิธีก�รที่หล�กหล�ยที่ส่งเสริมให้ได้คนดีคนเก่งและมีคว�มตั้งใจจริง  

ที่จะเรียนครูอย่�งมีอุดมก�รณ์

 9. พฒัน�กระบวนก�รผลติครคูณุภ�พมคีว�มเปน็เลศิในวชิ�ชพี มสีมรรถนะต�มเกณฑม์�ตรฐ�นวชิ�ชพีครสูอดคลอ้ง

ต�มม�ตรฐ�นตำ�แหน่งและม�ตรฐ�นวิทยฐ�นะของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีจิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู

มีคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21

 10. พัฒน�ทักษะของครูพี่เลี้ยงและผลิตครูรวมทั้งเครือข่�ย/สถ�นศึกษ�ที่รับฝึกให้มีม�ตรฐ�น

 11. ส่งเสริมกิจกรรมสร้�งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต�มพระร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�

 12. บูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียนก�รสอนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต�มพระร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�

 13. สร้�งองค์คว�มรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและคว�มเป็นไทย

 14. พัฒน�นวัตกรรมหรือโครงก�รที่พัฒน�หรือฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

 15. สง่เสริมและสนับสนุนเตรยีมก�รจัดอนัดบัมห�วทิย�ลยัสเีขยีว (UI Green Metric World University Ranking)

 16. ส่งเสริมก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ

 17. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รใช้พลังง�นทดแทน

 18. สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับองค์กรภ�ยในและต่�งประเทศเพื่อเสริมสร้�งประสิทธิผลต�มวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมห�วิทย�ลัย

 19. สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นในรูปแบบ Workstation เน้นผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติง�นได้อย่�งอิสระ

 20. พัฒน�หลักสูตรก�รเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อสร้�งอ�ชีพให้กลุ่มเปร�ะบ�งให้มีร�ยได้เพิ่มขึ้น

 21. สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับองค์กรภ�ยในและภ�ยนอกเพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้มีทักษะที่หล�กหล�ยมีคว�ม

พร้อมสำ�หรับอ�ชีพที่ 2 ที่สอดคล้องกับวิช�เอกที่ศึกษ�

 22. ส่งเสริมให้มีช่องท�งก�รเกิดร�ยได้ระหว่�งเรียน

 23. พัฒน�ระบบก�รรับรู้ข่�วส�รของบุคล�กรให้มีประสิทธิภ�พ

 24. พัฒน�ม�ตรฐ�นแผนก�รเงินและงบประม�ณที่มีคว�มโปร่งใสและคุ้มค่�

 25. พัฒน�ระบบและกลไกแนวปฏิบัติที่ดีให้มีประสิทธิภ�พ

 26. สร้�งระบบก�รมีส่วนร่วมของคณ�จ�รย์และบุคล�กรในก�รบริห�รจัดก�ร

 27. พัฒน�ระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล
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   2. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy)

 จ�กก�รประเมนิสภ�พแวดลอ้มทีเ่ปน็จดุแขง็และขอ้จำ�กดัแลว้นำ�ขอ้มลูม�พจิ�รณ� “ใช้จุดแข็งเลี ่ยงอุปสรรค” 

ร่วมกัน เนื ่องจ�กภ�ยในเข้มแข็งแต่ภ�ยนอกเป็นภัยคุกค�มเมื่อพิจ�รณ�แล้วได้กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ 

 1. พัฒน�ครูประจำ�ก�รทั่วไปให้มีสมรรถนะก�รจัดก�รเรียนรู้เชิงรุกต�มหลักสูตรม�ตรฐ�นสมรรถนะของครู

ในพื้นที่บริก�ร

 2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและคว�มเป็นไทยร่วมกับภ�คีเครือข่�ย

 3. พฒัน�หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษ�ทีต่อบสนองตอ่คว�มตอ้งก�รและชว่ยสง่เสริมคว�มก้�วหน้�ท�งวชิ�ชพีแก่ครู

บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และครูประจำ�ก�รที่เป็นศิษย์เก่�

 4. พัฒน�หลักสูตรเพื่อสร้�งทักษะใหม่ที่จำ�เป็น (Reskill) ยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และก�รเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ ในก�รทำ�ง�น (New skill) สำ�หรับครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และครูประจำ�ก�รที่เป็นศิษย์เก่�

 5. ส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�และสถ�นประกอบก�ร

(Cooperative and Work Integrated Education ; CWIE) และสนับสนุนจัดระบบก�รเรียนรู้แบบผสมผส�น (Hybrid 

Education)

 6. สร้�งคว�มร่วมมือในก�รผลิตหลักสูตรร่วมกับสถ�นประกอบก�รให้ทันสมัยตอบสนองก�รพัฒน�ท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศ

 7. พัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นก�รปฏิบัติและก�รฝึกอ�ชีพ

 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษ�สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นหลักสูตร พร้อมท้ังลดจำ�นวนนักศึกษ�ออกกล�งคัน

 9. ปรับคว�มรู้พื้นฐ�นให้กับนักศึกษ�ใหม่

 10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษ�ผลิตและนำ�เสนอง�นวิจัยและง�นวิช�ก�รในระดับช�ติและน�น�ช�ติ

 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษ�เข้�ร่วมก�รแข่งขันในเวทีระดับช�ติหรือน�น�ช�ติ

 12. สร้�งเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืกับองคก์รภ�ยในและภ�ยนอกเพื่อให้เกิดคว�มเขม้แขง็ในก�รจดัก�รเรียนก�รสอน

ฐ�นสมรรถนะ

 13. จัดทำ�ระบบสะสมหน่วยก�รเรียนรู้ของหลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอนหน่วยกิตในระบบธน�ค�รหน่วยกิต

 (Credit bank)

 14. พัฒน�หลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของชุมชนท้องถิ่น

   3. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ ไข (WO Strategy) 

 จ�กก�รประเมินสภ�พแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอก�สแล้วนำ�ข้อมูลที่ได้ม�พิจ�รณ�ร่วมกัน “ใช้ โอกาสแก้ ไข

จุดอ่อน” เนื่องจ�กปัจจัยภ�ยในอ่อนแอ ในขณะที่ปัจจัยภ�ยนอกยังเอื้ออำ�นวย เมื่อพิจ�รณ�แล้วได้กลยุทธ์ เชิงแก้ไข คือ

 1. จัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลสถ�นฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพที่มีคุณภ�พ

 2. พัฒน�ระบบก�รวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต�มพระร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�

 3. บูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียนก�รสอนกิจกรรมพัฒน�นักศึกษ�กับก�รประกอบอ�ชีพที่หล�กหล�ยสอดคล้องกับ

ก�รเปลี่ยนแปลงของบริบท

 4. พัฒน�ศักยภ�พอ�จ�รย์และบุคล�กรได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร/ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมด้�นก�รลดก�รใช้ซ้ำ�และก�รนำ�กลับม�

ใช้ ใหม่

 6. พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลก�รจัดก�รภูมิทัศน์และสภ�พแวดล้อม 

 7. บริห�รและจัดก�รขยะอย่�งเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง
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 8. ส่งเสริมให้หน่วยง�นเป็นสำ�นักง�นสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

 9. พัฒน�สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังง�น เพื่อลดรอยเท้�ค�ร์บอน (Carbon footprint) เพื่อสร้�งค�ร์บอนต่ำ�

 10. พัฒน�ฐ�นข้อมูลศิษย์เก่�และกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขย�ยเครือข่�ยและปรับปรุงฐ�นข้อมูลศิษย์เก่�

 11. จัดห�เครื่องมือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ก�รบริก�รด้�นสุขภ�พและก�รแพทย์ที่ทันสมัย

 12. ผลักดันให้เกิดระบบในก�รพัฒน�ง�นวิจัยโดยคว�มร่วม มือกับนักวิจัยในต่�งประเทศ

 13. พัฒน�ทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) สร้�งทักษะใหม่ (Newskill) ของคนทุกช่วงวัยและ

ศิษย์เก่�ในพื้นที่บริก�ร เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิตและสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชนและท้องถิ่น

 14. พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้มีประสิทธิภ�พพร้อมใช้ง�น

 15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อก�รบริห�รจัดก�รพร้อมจัดทำ�นวัตกรรมก�รบริห�รจัดก�ร

 16. ส่งเสริมก�รจัดทำ�ผลง�นวิจัยและองค์คว�มรู้ต่�ง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์

อย่�งเป็นรูปธรรม

 17. สง่เสริมอ�จ�รยแ์ละบคุล�กรให้มสีมรรถนะสงูดว้ยก�รพฒัน�คว�มรูค้ว�มส�ม�รถให้สอดคลอ้งต�มส�ข�ง�น

และมีทักษะรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

 18. พัฒน�ศักยภ�พอ�จ�รย์ผู้สอนให้เป็นมืออ�ชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ

 19. ส่งเสริมก�ร Upskill/ Reskill และสร้�ง New Skill บุคล�กรให้มีคว�มรู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลง

 20. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคล�กรมีคุณวุฒิปริญญ�เอกที่สอดคล้องกับก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

   4. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy) 

 จ�กก�รประเมินสภ�พแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและข้อจำ�กัด นำ�ข้อมูลท่ีได้ม�พิจ�รณ�ร่วมกัน “ลดจุดอ่อนเลี่ยงอุปสรรค” 

เนื่องจ�กปจัจัยภ�ยในออ่นแอและภ�ยนอกทีถู่กคกุค�ม กลยทุธ์ในสถ�นก�รณ์ WT น้ีคอื ก�รสะสม คว�มมัน่คงรอคอยโอก�ส 

เมื่อพิจ�รณ�แล้วได้กลยุทธ์เชิงรับ คือ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือและสื่อก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�เส้นท�งอ�ชีพและวชิ�ก�รโดยมุง่เน้นคณุภ�พ

ผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

 2. ส่งเสริมให้นักศึกษ� บุคล�กรร่วมกันทำ�กิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญ�ท้องถ่ินและคว�มเป็นไทย

 3. พัฒน�อ�จ�รย์และส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะต�มศ�สตร์ส�ข�วิช�

 4. สนับสนุนปัจจัยในก�รสร้�งต้นแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนฐ�นสมรรถนะ

 5. ส่งเสริมก�รวิจัยเพื่อสร้�งนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�ท่ีเชื่อมโยงกับสถ�นศึกษ�และท้องถ่ิน

 6. พัฒน�โรงเรียนส�ธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติก�รและก�รวิจัย

 7. สง่เสริมทกุหลกัสตูรให้มกีระบวนก�รเพิม่ทกัษะท�งสงัคมที่ใชเ้พื่อปฏิสมัพนัธ์กับผู้คน (soft skills) ดว้ยกระบวนก�ร

ทักษะวิศวกรสังคมและได้รับก�รประเมินทักษะที่ม�ม�ตรฐ�น

 8. ส่งเสริมและพัฒน�ทักษะในอน�คตเพื่อให้นักศึกษ�มีคว�มเป็นเลิศ มีทักษะก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

 9. สร้�งก�รรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคมให้แก่อ�จ�รย์ บุคล�กรและนักศึกษ�

 10. ส่งเสริมก�รแก้ไขปัญห�ของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนก�รวิศวกรสังคม

 11. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอันดับมห�วิทย�ลัยที่มีก�รดำ�เนินง�นเพื่อสนับสนุนเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals ; SDGs)

 12. พัฒน�ง�นวิจัยที่ส่งเสริมก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

 13. ส่งเสริมให้นักศึกษ�และบุคล�กรมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

 14. จัดตั้งคณะกรรมก�รด้�นอ�ชีวะอน�มัยและคว�มปลอดภัย 
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 15. จัดตั้งคณะอนุกรรมก�รด้�นคว�มปลอดภัยด้�นต่�ง ๆ

 16. ร่�งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับก�รจัดก�รด้�นอ�ชีวะอน�มัยและคว�มปลอดภัย

 17. ปรับปรุงห้องปฏิบัติก�รและอ�ห�รท่ีเก่ียวข้องกับอันตร�ยด้�นต่�ง ๆ ให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย

 18. ปรับปรงุห้องปฏิบตักิ�รท�งเคมีให้ไดร้บัรองม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยสำ�หรับห้องปฏิบตักิ�รท�งเคม ี(ESPREL)

 19. ปรับปรุงห้องปฏิบัติก�รด้�นชีวภ�พ ให้ผ่�นม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยห้องปฏิบัติก�รท�งชีวภ�พและได้รับก�ร

รับรองเพื่อก�รผลิตก�รครอบครองก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเชื้อโรค ต�มพระร�ชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจ�กสัตว์ พ.ศ. 2558 

และกฎหม�ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง

 20. จัดห�งบประม�ณ บุคล�กรและครุภัณฑ์เพื่อพัฒน�หลักสูตรและก�รจัดต้ังคณะแพทยศ�สตร์และคณะอื่นๆ 

ด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พที่เป็นไปต�มเกณฑ์สภ�วิช�ชีพ

 21. จัดโควต�ในก�รรับนักศึกษ�จ�กภูมิภ�คภ�คตะวันออกเฉียง เหนือร้อยละ 70 และภูมิภ�คอื่นร้อยละ 30

(กรณีที่ไม่ได้รับทุนจ�กโครงก�รของรัฐบ�ล)

 22. ส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์บริก�รวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พแบบองค์รวมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

 23. จัดห�บุคล�กรประจำ�ศูนย์บริก�รวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

 24. ส่งเสริมให้บุคล�กรได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นวิช�ชีพและก�รให้บริก�รด้วยหัวใจคว�มเป็นมนุษย์

 25. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินก�รวิจัยเพื่อก�รแก้ไขปัญห�ท�งด้�นสุขภ�พของประช�ชนในชุมชนท้องถิ่น  

 26. พัฒน�ทักษะคว�มเข้�ใจและก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของบุคล�กรในระดับต่�ง ๆ เพื่อก�ร

พัฒน�องค์กรสู่ก�รปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้�งทัศนคติใหม่ (Agile organization)

 27. พัฒน�ระบบก�รกำ�กับ ติดต�ม ตรวจสอบมห�วิทย�ลัยให้มีประสิทธิภ�พ
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ส่วนที่ 4
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 ปณิธาน

  แหล่งคว�มรู้ตลอดชีวิต  

   Source of Knowledge for a Lifetime 

  ย�วชีวำ ภูมิปฺญ� ฐ�นำ

ปรัชญา

 มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏร้อยเอด็มุง่เน้นก�รกระจ�ยโอก�สท�งก�รศกึษ�เสรมิสร้�งคว�มเขม้แขง็ต�มศ�สตร์พระร�ช�

ด้วยนวัตกรรม เน้นก�รอนุรักษ์ธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมเพื่ อยกระดับคุณภ�พชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

 เป็นสถ�บันอุดมศึกษ�แห่งก�รสรรค์สร้�งนวัตกรรมเพื่ อก�รพัฒน�ท้องถิ่นอย่�งยั่งยืน

นิยามวิสัยทัศน์

 สถ�บันอุดมศึกษ�แห่งก�รสรรค์สร้�งนวัตกรรมเพื่ อก�รพัฒน�ท้องถิ่น หม�ยถึง มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

จะเป็นสถ�บันอุดมศึกษ�ของชุมชน เป็นแหล่งองค์คว�มรู้ให้บริก�รวิช�ก�รแก่สังคมรวมท้ัง ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

 นวัตกรรม หม�ยถึง แนวคิดใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จ�กสิ่งที่มีอยู่แล้ว ประกอบด้วย 

นวัตกรรม 4 ด้�น (4Ps Innovation) คือ นวัตกรรมด้�นกระบวนทัศน์ (Paradigm Innovation) นวัตกรรมสถ�นะ (Position 

Innovation) นวัตกรรมกระบวนก�ร (Process Innovation) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

 เพื่ อพฒัน�มห�วทิย�ลยัสูเ่ป�้หม�ยก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ขบัเคลื่ อน

นวตักรรมส�รสนเทศเพื่ อก�รบรหิ�รและก�รศกึษ� จัดทำ�แผนวชิ�ก�รในก�รพฒัน�ทอ้งถ่ิน อนุรักษ์ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละ

สภ�พแวดล้อม คุณภ�พบัณฑิต คุณภ�พอ�จ�รย์และบุคล�กรส�ยสนับสนุนเป็นที่ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมก�รเรียน

ก�รสอนได้ม�ตรฐ�น 

เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal)

 1. กลุ่มเป้�หม�ยในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับก�รยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเขตเมือง

ด้วยองค์คว�มรู้และนวัตกรรมด้วยก�รวิจัยเป็นฐ�น 

  2. เป็นมห�วิทย�ลัยเพื่ อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) และพัฒน�

มห�วิทย�ลัยสู่ก�รจัดอันดับมห�วิทย�ลัยสีเขียว (UI Green Metric World University)

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก

 1. กลุ่มเป้�หม�ยในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับก�รยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเขตเมือง

ด้วยองค์คว�มรู้และนวัตกรรมด้วยก�รวิจัยเป็นฐ�น

 2. เป็นมห�วิทย�ลัยเพื่ อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) และเข้�สู่ก�รจัด

อันดับมห�วิทย�ลัยสีเขียว (UI Green Metric World University)

 3. เกิดนวัตกรรมก�รใช้ประโยชน์จ�กพืช/สัตว์และวัฒนธรรม เพื่ อเศรษฐกิจ จำ�นวน 1 ร�ยก�ร

 4. ก�รจัดอันดับมห�วิทย�ลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย มห�วิทย�ลัยอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 

(University of Indonesia ; UI) ได้รับก�รจัดอันดับ 1 ใน 20 ของระดับประเทศ

    1.   ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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 อัตลักษณ์บัณฑิต

  รอบรู้ กล้�คิด จิตอ�ส�

 นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต

     รอบรู้

  มีคว�มรู้ ในศ�สตร์วิช�ชีพ และก�รดำ�รงชีวิต มีทักษะ ทั้ง ทักษะวิช�ชีพ (Hard Skills) และทักษะ

เชิงสมรรถนะ (Soft Skills)

    กล้�คิด

  มีคว�มเป็นวิศวกรสังคม ส�ม�รถคิดวิเคร�ะห์เป็นระบบมีเหตุและผล มีก�รคิดเชิงนวัตกรรม มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

คว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�ร และแสดงออกอย่�งเหม�ะสม มีภ�วะผู้นำ� ส�ม�รถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมโยง

ต่อชุมชน และมีจิตสำ�นึกในก�รมีส่วนร่วมต่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของท้องถิ่น

    จิตอ�ส�

   มีจิตแห่งก�รให้คว�มดีง�มทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจสมัครใจพร้อมเสียสละ มีคว�มรับผิดชอบ

ต่อสังคมโดยก�รพัฒน�ท้องถิ่น สังคม และสภ�พแวดล้อม 

 ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑิต

    รอบรู้

     คว�มรู้ในศ�สตร์วิช�ชีพของบัณฑิตและทักษะวิช�ชีพ (Hard Skills) และทักษะเชิงสมรรถนะ (Soft Skills) ของบัณฑิต

    กล้�คิด

    ทักษะวิศวสังคมของบัณฑิต ประกอบด้วย

  1. ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญห�เป็นสิ่งท้�ท�ย (นักคิด) 

  2. ทักษะในก�รสื่อส�รองค์คว�มรู้เพื่อก�รแก้ปัญห� (นักสื่อส�ร) 

  3. ทักษะในก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นระดมสรรพกำ�ลังทรัพย�กรเพื่อก�รแก้ปัญห� (นักประส�นง�น)

  4. ทักษะก�รสร้�งนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญห�สังคม (นักสร้�งนวัตกรรม)

    จิตอ�ส�

  ก�รมีส่วนร่วมของบัณฑิต ในก�รอ�ส� เสียสละเวล� แรงก�ย แรงใจ และสติปัญญ� ในก�รทำ�ง�น

ที่เป็นส�ธ�รณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนกิจกรรมพัฒน�ท้องถิ่นและสภ�พแวดล้อม

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

 เป็นมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มโดดเด่นในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ สภ�พแวดล้อม นวัตกรรม และพัฒน�ท้องถิ่น

อย่�งยั่งยืน

 ค่านิยมองค์กร

   “RERU”

 R : Responsibility มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 E : Experience  ประสบก�รณ์ที่ดีจะนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ ทำ�ให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

 R : Respect  อ่อนน้อมถ่อมตน เค�รพนับถือผู้มีพระคุณและมีคว�มภักดีต่อองค์กร

 U : Unity  มีคว�มรักคว�มส�มัคคีและผูกพันกับสถ�บัน
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 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 1) ผลติบณัฑติทีม่คีว�มรู ้มคีณุธรรม และจรยิธรรม จิตอ�ส�  อนุรกัษ์ทรัพย�กรธรรมช�ตแิละสภ�พแวดลอ้มสำ�นึก

ในคว�มเป็นไทยและมีคว�มรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มี

จำ�นวนและคุณภ�พสอดคล้องกับแผนก�รผลิตบัณฑิตของประเทศ

 2) ใช้ก�รวิจัยเป็นฐ�นในก�รแสวงห�คว�มจริงเพื่อคว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�รบนพื้นฐ�นของ ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน

ภูมิปัญญ�ไทยและภูมิปัญญ�ส�กลเน้นสภ�พแวดล้อมและธรรมช�ติ

 3)  ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในคุณค่�ท�งวัฒนธรรมของช�ติ

 4) บริก�รวิช�ก�รเพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ศ�สน�และนักก�รเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำ�นึก 

ประช�ธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ลพัฒน�ชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 5) พัฒน�ศักยภ�พของมห�วิทย�ลัยให้ส�ม�รถเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สภ�พแวดล้อม ส�ม�รถแข่งขันได้ ในกลุ่มประช�คมอ�เซียนและส�กลตลอดจนสร้�งเครือข่�ยและประส�นคว�มร่วมมือ

ชว่ยเหลอืเก้ือกูลกันระหว�่งมห�วทิย�ลยั ชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และองคก์รอื่นทัง้ใน และต�่งประเทศเพื่อพฒัน�

ท้องถิ่น 

 6) น้อมนำ�สง่เสรมิและสบืส�นโครงก�รอนัเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิประยกุต์ใชห้ลกัปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีง

ในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�เนินชีวิต  

 7) เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของวิช�ชีพครู ผลิตและพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ให้มี จิตวิญญ�ณของ

คว�มเป็นครู มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นที่เหม�ะสมกับก�รเป็นวิช�ชีพชั้นสูง

 8) ศึกษ�และแสวงห�แนวท�งพัฒน�เทคโนโลยีพื้นบ้�นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหม�ะกับก�รดำ�รงชีวิตและ

ก�รประกอบอ�ชีพของปวงชน รวมทั้งก�รแสวงห�แนวท�งในก�รบำ�รุงรักษ� ก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สภ�พแวดล้อมอย่�งสมดุลและยั่งยืน

  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยเชิงรุก ด้�นสภ�พแวดล้อมปัจจัยภ�ยนอก และด้�นสภ�พแวดล้อมปัจจัยภ�ยใน จ�กที่ได้

สังเคร�ะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกม�เป็นยุทธศ�สตร์ 6 ประเด็น ได้แก่

่ ยุทธศ�สตร์ที่  1  ก�รพัฒน�ท้องถิ่น

 ยุทธศ�สตร์ที่  2  ก�รผลิตและพัฒน�ครู

 ยุทธศ�สตร์ที่  3 ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

 ยุทธศ�สตร์ที่  4 ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร

 ยุทธศ�สตร์ที่  5 ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

 ยุทธศ�สตร์ที่  6  ก�รผลิตแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งก�รบูรณ�ก�รก�รบริก�รวิช�ก�รกับก�รเรียนก�รสอน ก�รวิจัยและก�รผลิต

บณัฑติทีเ่ชื่ อมโยงภูมปิญัญ�ระดบัทอ้งถ่ินระดบัช�ตแิละระดบัส�กล นำ�องคค์ว�มรูท้ีม่คีว�มหล�กหล�ยท�งวชิ�ก�รไปพฒัน�

ชุมชนเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของผู้นำ�ชุมชนและท้องถ่ิน โดยมีก�รประส�นคว�มร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่�ง

มห�วิทย�ลัย ชุมชน พัฒน�คว�มรู้ด้�นก�รประกอบอ�ชีพ เพื่ อสร้�งร�ยได้ ให้กับชุมชนผ่�นก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นสินค้�

และบริก�ร พัฒน�ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ (Objective)

 1. ยกระดบัเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถ่ินและเขตเมอืงดว้ยองคค์ว�มรูแ้ละนวตักรรมดว้ยก�รวจัิยเปน็

ฐ�นพฒัน�ผู้ประกอบก�รในพืน้ที่โดยสร�้งโอก�สและชอ่งท�งใหม่ๆ  ท�งธุรกิจและอ�ชพีทีเ่หม�ะสมรวมทัง้เสรมิหนุนก�รสร้�ง

ธุรกิจเพื่ อสังคม (Social Enterprise) และเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)

 2. ยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนในพื้นที่โดยเฉพ�ะโรงเรียนขน�ดเล็ก กลุ่มเปร�ะบ�งและโรงเรียนใน

โครงก�รพระร�ชดำ�ริ รวมทั้งก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของประช�กรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพื้นที่ 

 3. ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและคว�มเป็นไทยเสริมสร้�งคุณค่� และจิตสำ�นึก

รักษ์ท้องถิ่น 

4. บูรณ�ก�รก�รจัดก�รเรียน ก�รสอน ก�รวิจัย บริก�รวิช�ก�ร ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม  ก�รพัฒน�ท้องถิ่น

ในพื้นที่บริก�ร และมีก�รประเมินผล สังเคร�ะห์ ก�รบูรณ�ก�ร 

5. กลุ่มเป้�หม�ยในพื้นที่ มีสุขภ�วะที่ดีทุกช่วงวัย มีก�รพัฒน�เชิงพื้นที่อย่�งยั่งยืนโดยชุมชนส�ม�รถจัดก�รคนเองได้

และมีดัชนีคว�มสุขมวลรวมชุมชน

    3.   ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

 มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ มุง่บรูณ�ก�รก�รผลติบณัฑติครศุ�สตรแ์บบสหวทิย�ก�รและเสรมิสร�้งสมรรถนะและ

ทกัษะ เพื่อก�รพฒัน�กระบวนก�รผลติครูให้มคีว�มสมดลุทัง้คณุภ�พและคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบครูเพื่อศิษย์ ตลอดจน

พฒัน�นวตักรรมก�รศกึษ�ตอบโจทยก์�รศกึษ�ของโลกอน�คตร่วมกับภ�คเีครอืข�่ยทีเ่ก่ียวขอ้ง เพื่อนำ�ไปสูก่�รเปน็นักพฒัน�

และนวตักรทีม่ทีศันคตทิีด่มีอีตัลกัษณ ์และคว�มโดดเดน่หล�กหล�ย สอดคลอ้งกับคว�มตอ้งก�รบคุล�กรครูของทอ้งถ่ินและ

ประเทศ และมีม�ตรฐ�นระดับส�กล พร้อมยกระดับคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพครูของบัณฑิตครูร�ชภัฏอย่�งต่อเนื่อง

เพื่อคว�มมั่งคงท�งเศรษฐกิจและสังคมต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์ (Objective)

 1. กระบวนก�รผลิตครูมีคุณภ�พ 

 2. นักศึกษ�คณะครุศ�สตร์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต�มพระร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�

 3. คณะครุศ�สตร์มีนวัตกรรมเป็นต้นแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนฐ�นสมรรถนะ

 4. บัณฑิตครูมีอ�ชีพที่ 2 รองรับซึ่งเป็นอ�ชีพที่สอดคล้องกับวิช�เอกที่ศึกษ�หรือสอดคล้องต�มบริบทอื่น ๆ

 5. ครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และครูประจำ�ก�รที่เป็นศิษย์เก่�มีศักยภ�พและคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพ

 6. พัฒน�โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒน� ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่ในด้�น

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนฐ�นสมรรถนะและสร้�งผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประก�ร ต�มพระบรมร�โชบ�ยด้�นก�รศึกษ�
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 ภาพที่ 10 ยุทธศ�สตร์ที่ 3 ก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�และคว�มสอดคล้องของเป้�ประสงค์

 เป้าประสงค์ (Objective)

 1. พฒัน�ก�รจัดก�รศกึษ�เพื่อสร�้งทกัษะท�งสงัคมและทกัษะเชงิสมรรถนะโดยใชช้มุชนเปน็ฐ�น (Social lab-based) 

 2. พัฒน�รูปแบบก�รเรียนรู้ ให้ตอบโจทย์ก�รพัฒน�ประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภ�คและระดับประเทศ

 3. มุง่เน้นนำ�เอกลกัษณม์ห�วทิย�ลยัเพื่อทอ้งถ่ินให้เปน็ทีย่อมรบัระดบัช�ตแิละมุง่สูค่ว�มเปน็น�น�ช�ตเิพื่อยกระดบั

คุณภ�พก�รศึกษ�

 4. เกิดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของศิษย์เก่�และประช�ชนในพื้นที่บริก�รของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒน�หลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทย�ก�รที่ตอบสนองต่อก�รพัฒน�ท้องถ่ิน

และสอดคลอ้งกับแนวท�งก�รพฒัน�ประเทศ สง่เสรมิก�รเรยีนรู้ของนักศกึษ�ให้มทีกัษะชวีติ ทกัษะวชิ�ชพีและทกัษะวชิ�ก�ร

และพัฒน�ระดับคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�ของนักศึกษ� โดยใช้กระบวนก�ร “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกก�รพัฒน�ทักษะ

เชิงสมรรถนะ (Soft Skills) คุณลักษณะ 4 ประก�ร ต�มพระร�โชบ�ย  เพื่อเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�

ชุมชนทอ้งถ่ินมุง่เน้นคว�มเปน็เลศิท�งก�รศกึษ� หลกัสตูรสมรรถนะ ก�รบรูณ�ก�รองคค์ว�มรู้จ�กทอ้งถ่ินสูม่�ตรฐ�นส�กล

และยกระดับก�รจัดก�รศึกษ� ง�นวิจัยร่วมกับภ�คีเครือข่�ยทั้งระดับช�ติและน�น�ช�ติ รวมทั้ง ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ ใน

ก�รจัดก�รศึกษ�
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เป้าประสงค์ (Objective)

 1. เกิดก�รปฏิรปูองคก์รสูม่ห�วทิย�ลยัเชงิพืน้ทีเ่ตม็รูปแบบเพื่อไปสูก่�รปรับเปลีย่นแนวคดิและสร้�งทศันคตใิหม ่

(Agile organization) ที่มีคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ

 2. บคุล�กรมห�วทิย�ลยัร�ชภัฏร้อยเอด็มสีมรรถนะสงูสอดคลอ้งต�มส�ข�ง�นและมทีกัษะรองรบั ก�รเปลีย่นแปลง

 3. มีระบบบริห�รที่มีประสิทธิภ�พคล่องตัวและมีธรรม�ภิบ�ลเป็นที่ยอมรับ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญหลักก�รบริห�รจัดก�รองค์กรท่ีดีใช้หลักธรรม�ภิบ�ลควบคู่กับ

เน็กซ์ โมเดล (NEXTS Model) ปรับปรุงและพัฒน�องค์กรสู่ดิจิทัลและมห�วิทย�ลัยสีเขียว (Digital organization &

Green university) และพัฒน�บุคล�กรให้เป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงมีก�รปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้�งทัศนคติใหม่

(Agile learner) พรอ้มทำ�ง�นเชงิรกุ รวมทัง้จดัทำ�ระบบสวสัดกิ�รเพื่อสนับสนุนกิจก�รของมห�วทิย�ลยัเน้นก�รสร�้งเครอืข�่ย

เพื่อก�รพัฒน�ง�นด้�นต่�ง ๆ เป็นสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ท้องถ่ิน พัฒน�ศูนย์ข้อมูลและระบบส�รสนเทศที่มี

ประสิทธิภ�พและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษ�และบุคล�กรให้เข้�ถึงระบบข้อมูลและส�รสนเทศอย่�งครอบคลุม

ทุกพื้นที่และอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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เป้าประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้มห�วิทย�ลัยเป็นสถ�บันอนุรักษ์ธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

 2. เพื่อให้มห�วทิย�ลยัเปน็แหลง่บริก�รวชิ�ก�รเชงินวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อพฒัน�ฟืน้ฟแูละอนุรกัษ์ทรพัย�กร 

ธรรมช�ตแิละสภ�พแวดลอ้มให้แก่ชมุชนและทอ้งถ่ินโดยดำ�เนินก�รให้พืน้ทีข่องมห�วทิย�ลยัเปน็องคก์รแห่งก�รเรียนรู้ และ

เป็นหน่วยง�นต้นแบบต�มโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ

สย�มบรมร�ชกุม�รี (อพ.สธ.)

 3. นักศึกษ�และบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยมีจิตอ�ส�ในก�รอนุรักษ์ ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อม

 4. เป็นมห�วิทย�ลัยที่มีคว�มปลอดภัยท�งด้�นก�ยภ�พ ด้�นเคมีและชีวภ�พ

 5. เปน็มห�วทิย�ลยัสเีขยีวทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดลอ้มและจัดอนัดบั 1 ใน 20 ของประเทศโดย มห�วทิย�ลยัอนิโดนีเซยี 

ประเทศอินโดนีเซีย (University of Indonesia ; UI) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมอย่�งฉล�ดโดยใช้ ให้น้อย

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำ�นึงถึงระยะเวล�ในก�รใช้ ให้ย�วน�น และก่อให้เกิดผลเสียห�ยต่อสภ�พแวดล้อมน้อยที่สุด

รวมทัง้ตอ้งมกี�รกระจ�ยก�รใชท้รัพย�กรธรรมช�ตอิย�่งทัว่ถึง โดยทำ�ก�รพฒัน�ภูมทิศัน์และสภ�พแวดลอ้มให้รม่รื่น น่�อยู่

น่�เรียน มีบรรย�ก�ศท�งวิช�ก�ร สร้�งคว�มรัก คว�มส�มัคคี สร้�งสุขภ�วะที่ดี เพื่อให้นักศึกษ�และบุคล�กรทุกคน

มีคว�มสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัยและในปี 2566 ให้ได้รับร�งวัลมห�วิทย�ลัยสีเขียว (Green University) บริก�รวิช�ก�ร

เพื่อพัฒน�ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสภ�พแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถ่ินโดยดำ�เนินก�รให้พ้ืนท่ีของมห�วิทย�ลัย

เป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้และเป็นหน่วยง�นต้นแบบต�มโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี (อพ.สธ.)
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เป้าประสงค์ (Objective)

 1. เพิ่มศักยภ�พและปริม�ณบุคล�กรท�งก�รแพทย์และก�รส�ธ�รณสุขให้เพียงพอกับก�รบริก�ร

 2. ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� ด้�นแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พให้กับประช�ชนในภ�คตะวนัออกเฉยีงเหนือ   

 3. เป็นเป้�หม�ยปล�ยท�งแหล่งก�รเรียนรู้ (Wellness Destination Community) ท�งด้�นสุขภ�พทั้งด้�น

สร้�งเสริมสุขภ�พ ก�รรักษ�พย�บ�ลและฟื้นฟูสุขภ�พ แบบพหุศ�สตร์ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์ท�งเลือก

และเวชศ�สตร์วิถีชีวิต เป็นต้น ร่วมกับก�รใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีท�งด้�นสุขภ�พ เพื่อทำ�ให้เกิดสุขภ�วะที่ดีในชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภ�พชีวิตและสุขภ�พอน�มัยของประช�กรในปัจจุบัน

จึงจำ�เปน็อย�่งยิง่ทีจ่ะตอ้งผลติบคุล�กรท�งด�้นก�รส�ธ�รณสขุเพิม่ม�กขึน้ เพื่อให้ส�ม�รถกระจ�ยไปสูร่ะดับทอ้งถ่ิน ชมุชน

ไดส้ดัสว่นทีเ่หม�ะสมและสอดรับกับแผนพฒัน�เศรษฐกิจและสงัคมแห่งช�ต ิฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ภ�ยใตว้สิยัทศัน์

“มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มรู้คู่คุณธรรม มีคุณภ�พชีวิตที่ดี มีคว�มสุขในสังคม” 
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    4.   การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
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53 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2.4 มีเคร่ืองมือและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
เส้นทางอาชีพและ
วิชาการโดยมุ่งเน้นที่
คุณภาพผู้เรียนเป็น
สําคัญเพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น  

1ช : ร้อยละของเคร่ือง 
มือและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 
อาชีพและวิชาการโดย
มุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียน
เป็นสําคัญเพื่อให้ผู้เรียน  
มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

10 10 20 25 30 

2.5 อัตราการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาหรือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชากรในพ้ืนที่
บริการเพ่ิมขึ้น 

1ซ : อัตราการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาหรือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชากรในพ้ืนที่
บริการเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

5 5 5 10 10 

3. ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทยเสริมสร้างคุณค่า
และจิตสํานึกรักษ์
ท้องถิ่น  

3.1 นักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

1ฌ : นักศึกษาและ
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

70 75 80 85 90 1. ส่งเสริมให้นักศึกษา 
บุคลากรร่วมกันทํากิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
2. สร้างองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
4.บูรณาการ การวิจัย บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ในพ้ืนที่บริการ  

3.2 มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1ญ : จํานวนของ   
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

จํานวนองค์
ความรู้ที่
เพ่ิมขึ้น 

1 2 3 3 3 

3.3 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

1ฎ : แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

แหล่ง
เรียนรู้ 
(สะสม) 

1 2 3 4 5 

3.4 มีกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่
ดําเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

1ฏ : กิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่
ดําเนินการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  

กิจกรรม 3 3 3 3 3 

4. บูรณาการการจัดการ
เรียน การสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนทีบ่ริการ
และมีการประเมินผล 
สังเคราะห์  
การบูรณาการ 

4.1 หลักสูตรปริญญาตรี 
ที่นํามาบูรณาการเรียน 
การสอน การวิจัย 
บริการวิชาการและ 
ทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม การพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

1ฐ : ร้อยละของหลัก 
สูตรระดับปริญญาตรี    
ที่นํามาบูรณาการ การ
เรียน การสอน การวิจัย 
บริการวิชาการและ  
ทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1. หลักสูตรที่นํามาบูรณาการ 
การเรียนการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 
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เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5. กลุ่มเป้าหมายใน
พ้ืนที่ มีสุขภาวะที่ดี
ทุกช่วงวัย มีการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืนโดยชมุชน
สามารถจัดการคน
เองได้และมีดัชนี
ความสุขมวลรวม
ชุมชน 

5.1 ประชาชนทุกชว่งวัย 
ได้รับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีขึ้น  

1ฑ : ร้อยละของ
ประชาชนทุกช่วงวัย  
วัยเด็ก วัยเรียน 
ผู้สูงอายุ ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สุขอนามัยที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 1. ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้าง
สุขภาพบุคคลทุกช่วงวัย 

1ฒ : ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการ
ประเมินการเจริญเติบโต
และพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งสมวัย 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

1ณ : ร้อยละของเด็ก  
วัยเรียนได้รับการสร้าง
เสริมสุขภาพทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ     
โดยมีครูและผู้ปกครอง  
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

1ด : ร้อยละของผู้สูงวัย
ในชุมชนได้รับการ
ประเมินภาวะสมอง
เสื่อมและส่งเสริม
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
โดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1ก : ร้อยละของรายได้ในชุมชนเป้าหมายที่
เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

10 
  

15 
  

20 
  

25 
  

30 
  

คณะทุกคณะ, สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1ข : จํานวนผู้ประกอบการรายใหม่/ผู้ถูกจ้าง
งานที่เพ่ิมขึ้น 

จํานวนที่
เพ่ิมขึ้น /ราย 

 -/ 200 5/ 250 10/ 300 15/ 350 20/ 400 คณะทุกคณะ, สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1ฃ : จํานวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
พืช/สัตว์/วัฒนธรรม เพ่ือเศรษฐกิจ   

จํานวน
ผลงาน/
ชิ้นงาน 

1 1 1 1 1 คณะทุกคณะ, สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1ค : จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้
พ้นเส้นความยากจน   

จํานวนที่
เพ่ิมขึ้น /
ครัวเรือน 

50 100 150 200 250 คณะทุกคณะ, สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1ฅ : จํานวน platform ที่รวบรวมข้อมลูผลงาน
นวัตกรรมชมุชนข้อมลูผู้เชี่ยวชาญและนวตักร
ชุมชน  

จํานวน 
Platform  

1 
  

1 
  

   

1 
  

1 
  
 

1 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

1ฆ: จํานวนชุมชนที่เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากวัตกรรมชุมชน 

จํานวนที่
เพ่ิมขึ้น /
ชุมชน 

10 15 20 25 30 คณะทุกคณะ, สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1ง : ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาของโรงเรียนใน
กลุ่มที่มีคะแนนทดสอบน้อยที่สดุเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละของ
การเพ่ิมขึ้น 

5 10 15 20 25 คณะครุศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1จ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 5 5 10 10 คณะทุกคณะ, สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1ฉ : ร้อยละของครูประจําการทั่วไปมี
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
พ้ืนที่บริการเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

10 15 20 25 30 คณะครุศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

1ช : ร้อยละของเคร่ืองมือและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเส้นทางอาชีพและวิชาการโดย
มุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

10 10 20 25 30 คณะทุกคณะ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

1ซ : อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรในพ้ืนที่
บริการเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

5 5 5 10 10 คณะทุกคณะ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

1ฌ : นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย  

ร้อยละที่
เพ่ิมขึ้น 

70 75 80 85 90 คณะทุกคณะ 
สํานักกิจการนักศึกษา 

1ญ : จํานวนขององค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จํานวนองค์
ความรู้ที่
เพ่ิมขึ้น 

1 2 3 3 3 คณะทุกคณะ 
สํานักกิจการนักศึกษา 

1ฎ : แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  

แหล่งเรียนรู้ 
(สะสม) 

1 2 3 4 5 สํานักกิจการนักศึกษา 

1ฏ : กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ดําเนิน 
การด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

กิจกรรม 3 3 3 3 3 สํานักกิจการนักศึกษา 

1ฐ : ร้อยละของหลัก สูตรระดับปริญญาตรี    
ที่นํามาบูรณาการ การเรียน การสอน การวิจัย 
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะทุกคณะ 
สํานักกิจการนักศึกษา 

การก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
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1ฑ : ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1ฒ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการประเมิน
การเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งสมวัย 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1ณ : ร้อยละของเด็กวัยเรียนได้รับการสร้าง
เสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยมีครู
และผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

1ด : ร้อยละของผู้สูงวัยในชุมชนได้รับการ
ประเมินภาวะสมองเสื่อมและส่งเสริมป้องกัน
ภาวะสมองเสื่อมโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
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4. บัณฑิตครู  
มีอาชีพที่ 2 
รองรับซึ่งเป็น
อาชีพที่
สอดคล้องกับ
วิชาเอกที่ 
ศึกษาหรือ
สอดคล้องตาม
บริบทอื่น ๆ 

4.1 บัณฑิตครูมี
อาชีพที่ 2 รองรับ 
(หลังสําเร็จ
การศึกษา 1 ปี) 

2ฆ : ร้อยละของ
นักศึกษาครูที่เข้ารับ
อบรมฝึกทักษะอาชีพที่ 
2 ที่เพ่ิมขึ้น(หลังสําเร็จ
การศึกษา) 

ร้อยละ  5 
  
  

10 15 20 25 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน  
ให้มีทักษะที่หลากหลายมีความพร้อม
สําหรับอาชีพที่ 2 ที่สอดคล้องกับวิชาเอก
ที่ศึกษา 
2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายสอด 
คล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท 

2ง : จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบท 

จํานวน
กิจกรรม 

 3 
  

4 5 5 5 

5. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และครูประจํา 
การที่เป็นศิษย์
เก่ามีศักยภาพ
และความ 
ก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

5.1 ครู บุคลากร
ทาง การศึกษาและ
ครูประจําการที่เป็น
ศิษย์เก่ามีศักยภาพ
และความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 

2จ : จํานวนหลักสูตร 
พัฒนาทักษะเดิม
(Upskill) เพ่ิมเติม
ทักษะใหม่(Reskill) 
สร้างทักษะใหม่ (New 
skill) ที่ส่งเสริมความ 
ก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และครูประจําการของ
ศิษย์เก่าที่เพ่ิมขึ้น  
 

จํานวน
หลักสูตร 

5 
  
  

10 15 
  
  
  
  
  
  

20 
  
  
  
  
  
  

25 
  
  
  
  
  
  

1. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและช่วย
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่
ครู บุคลากรทางการศึกษา และครู
ประจําการที่เป็นศิษย์เก่า 
2. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างทักษะ
ใหม่ที่จําเป็น(Reskill) ยกระดับทักษะ
เดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ทํางาน(New skill) สําหรับ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และครู
ประจําการที่เป็นศิษย์เก่า 

6. พัฒนา
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหรือ
โรงเรียนร่วม
พัฒนา ให้เป็น
ต้นแบบของ
โรงเรียนในพ้ืนที่
ในด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนฐาน
สมรรถนะและ
สร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ 4 
ประการตาม 
พระบรมรา
โชบายด้าน
การศึกษา 

6.1 พัฒนาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้เป็น
ต้นแบบของโรงเรียน
ในพ้ืนที่ในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ 

2ฉ : จํานวนนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 
ของผู้เรียนและมีการ
วัดผลกระทบ (impact) 
การประเมินผลผู้เรียน
โรงเรียนสาธิต 

จํานวน
นวัตกรรม 

1 1 2 2 3 1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์
ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย 

2ช : ร้อยละของ
ผู้เรียนผ่านสมรรถนะ
ตามฐานสมรรถนะ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2ซ : ร้อยละของรายวิชา
ที่มีกระบวนการเรียน 
การสอน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

2ฌ : ร้อยละของผู้เรียน 
มีคุณลักษณะ 4 
ประการ ตามพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายป ี

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2ก : ร้อยละของหลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  

ร้อยละ
ของ

หลักสูตร 

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

คณะครุศาสตร์ 

2ข : ร้อยละของบัณฑิตครูมีงานทําตรงสาย  ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะครุศาสตร์ 
2ฃ : จํานวนของกิจกรรมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น จํานวน

กิจกรรม 
6 7 

  
8 9 10 คณะครุศาสตร์ 

2ค : จํานวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 

จํานวน
รายวิชา   

3 4 4 5 5 คณะครุศาสตร์ 

2ฅ : จํานวนนวัตกรรมเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะที่เพิ่มขึ้น 

จํานวนชิ้น
นวัตกรรม
ที่เพิ่มขึ้น 

2 3 5 7 9 คณะครุศาสตร์ 

2ฆ : ร้อยละของนักศึกษาครูที่เข้ารับอบรมฝึกทักษะอาชีพที่ 2   
ที่เพิ่มขึ้น(หลังสําเร็จการศึกษา) 

ร้อยละ  5 10 15 20 25 คณะครุศาสตร์ 

2ง จํานวนกจิกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท 

จํานวน
กิจกรรม 

 3 
  

4 5 5 5 คณะครุศาสตร์ 

2จ : จํานวนหลักสูตรพัฒนาทักษะเดิม(Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม ่
(Reskill) สร้างทักษะใหม่ (New skill) ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและครูประจําการของศิษย์เก่าที่
เพิ่มขึ้น  

จํานวน
หลักสูตร 

5 
  
  

10 15 20 25 คณะครุศาสตร์ 

2ฉ : จํานวนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ของผู้เรียนและมีการวัดผลกระทบ 
(impact) การประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนสาธิต 

จํานวน
นวัตกรรม 

1 1 2 2 3 คณะครุศาสตร์ 

2ช : ร้อยละของผู้เรียนผ่านสมรรถนะตามฐานสมรรถนะ 
และสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะครุศาสตร์ 

2ซ : ร้อยละของรายวิชาที่มกีระบวนการเรียน การสอนตาม   
ฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะครุศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2ฌ : ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 4 ประการ  
ตามพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะครุศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
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เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3ฉ : ร้อยละของนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมีความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 หรือมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่เทียบเท่าที่เพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 2 3 5 7 10 3. ปรับความรู้พ้ืนฐานให้กับ
นักศึกษาใหม่ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาผลิตและนําเสนอ
งานวิจัยและงานวชิาการใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่ขันใน
เวทีระดับชาติหรือนานาชาต ิ

3ช : ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
ความรู้ ความสามารถใน 
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ที่เพิ่มขึ้น (IC3 หรือ
เทียบเท่าหรือที่
มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ร้อยละ 30 40 50 60 80 

3. มุ่งเน้นนํา    
อัตลักษณ์
มหาวิทยาลัย 
เพ่ือท้องถิ่น
ให้เป็นที่
ยอมรับ
ระดับชาติ
และ มุ่งสู่
ความเป็น
นานาชาติ 
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

3.1 ติดอันดับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) ของโลก 

3ซ : อันดับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) ของโลก 

อันดับ 1,000+ 
  
  

1,000+ 
  
  

500+ 
  
  

500+ 
  
  

50 -
200 
   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัด
อันดับมหาวิทยาลัยทีม่ีการ
ดําเนินงานเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 
2. พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
3. ผลักดันให้เกิดระบบในการ
พัฒนางานวิจัยโดยความร่วม 
มือกับนักวิจัยในต่างประเทศ 

3.2 มีงานวิจัยและโครงการ
ความร่วมมือระดับ
นานาชาติ โดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม
กิจกรรม 

3ฌ : งานวิจัยและ
โครงการความร่วมมือ
ระดับนานาชาตโิดย
นักศึกษาและบุคลากร     
มีส่วนร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 10 
  
  

10 
  
  

10 
  
  

10 
  
  

10 
  
  

3.3 มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสาร Sustainable 
Community 
Development journal 
(SCD journal) 

3ญ : ผลงานตีพิมพ์ใน
วารสาร Sustainable 
Community 
Development journal 
(SCD journal) 

ผลงาน 1 
  
  

1 
  
  

1 
  
  

1 
  
  

1 
  
  

4. เกิดการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของศิษย์
เก่าและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่บริการ
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 

4.1 พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
ทั้งคนไทยและชาวต่าง 
ชาติ ประชากรในพ้ืนที่ 
กลุ่มเปราะบางและศิษย์
เก่า(Alumni) เข้าร่วม
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (LLL) ของ
มหาวิทยาลัย  

3ฎ : ประชาชนที่เข้าร่วม
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (LLL) ของ
มหาวิทยาลัย  

คน 1,000 
  

 

1,500 
  
 

2,000 
  
 

2,500 
  

   

3,000 
  
 

1. พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) 
เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill) 
สร้างทักษะใหม่ (New skill) 
ของคนทุกช่วงวัยและศิษย์เก่า
ในพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้
ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
2. จัดทําระบบสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ของหลักสูตรระยะสั้น
และเทียบโอนหน่วยกิตใน
ระบบธนาคารหน่วยกิต  
(Credit bank) 
3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น 

3ฏ : จํานวนหลักสูตรระยะ
สั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (LLL) สําหรับ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่เพิ่มขึ้น 

จํานวน
หลักสูตร 

3 3 5 10 15 

4.2 ทุกคณะ/สาขาวิชามี
เนื้อหาสําหรับการพัฒนา
ทักษะเดิม (Upskill) 
เพ่ิมเติมทักษะใหม่ 
(Reskill) สร้างทักษะใหม่ 
(New skill) ที่เกี่ยวข้อง
และทันต่อสภาวการณ์
บรรจุในแพลตฟอร์ม 
(Online/ Onsite/ 
Hybrid) 

3ฐ : แพลตฟอร์มที่มี    
คอนเทนต์ (Content) ใน
การพัฒนาทักษะเดิม
(Upskill) เพ่ิมเติมทักษะ
ใหม่(Reskill) สร้างทักษะ
ใหม่ (New skill) ที่เกี่ยว 
ข้องและทันต่อสภาวการณ์  

รายการ 5 
  

5 
  

5 
  

5 
  

5 
  

3ฑ : แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ระบบเทียบโอนหน่วยกิต 
(Credit bank) ที่สามารถ
เชื่อมโยงข้ามมหาวิทยาลัย
และข้ามสาขาวิชาในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ระบบ 1 1 1 1 1 

5

6

7
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3ก : ร้อยละของนักศึกษาผ่านการเพ่ิมทักษะทางสงัคมที่ใช้
เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (Soft Skills) ด้วยกระบวนการ
วิศวกรสังคมมีทักษะวิศวกรสังคม และได้รับผลการ
ประเมินทักษะที่มีมาตรฐานที่เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 10 20 30 40 50 คณะทุกคณะ 

3ข : ร้อยละของหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนรู้โดย มีชุมชน
เป็นฐานที่เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 10 20 30 40 50 คณะทุกคณะ, 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

3ฃ : นวัตกรรมเพ่ือสังคม/นวัตกรรมชุมชน ที่มีการรับรอง
การนําผลงานไปใชป้ระโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่
ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น  

ชิ้น 6 6 6 6 6 คณะทุกคณะ 

3ค : ร้อยละของนักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 10 20 30 40 50 คณะทุกคณะ 

3ฅ : ร้อยละของนักศึกษาที่มีรายได้ระหว่างเรียนได้รับการ
ดูแลและ/หรือจัดหาช่องทางการมีรายได้  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 คณะทุกคณะ 

3ฆ : ร้อยละของนักศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่บูรณา
การกับสถานประกอบการโดยผลักดันให้เกิดการจ้างงาน
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมการ ศึกษาในรูปแบบดงักล่าว  

ร้อยละ 25 25 25 25 25 คณะทุกคณะ 

3ง : หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ หรือการ
เคลื่อนย้าย บุคลากรสู่สถานประกอบการ หรือการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ  

จํานวน 1 1 1 1 1 คณะทุกคณะ 

3จ : ร้อยละของนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาการ /
วิชาชีพ/หรอืรางวัลอื่น ๆ จากการประกวดที่ตรงกับสาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษาหรือการประกวดที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น (รวมรางวัลชมเชย)   

ร้อยละ 2 2 3 3 4 คณะทุกคณะ 

3ฉ :  ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ทีเ่ทียบเท่าที่เพิ่มขึ้น    

ร้อยละ 2 3 5 7 10 คณะทุกคณะ, ศูนย์ภาษา 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

3ช : ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีเ่ข้าสอบความรู้ 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เพิ่มขึ้น (IC3 
หรือเทียบเท่าหรือที่มหาวิทยาลยักาํหนด) 

ร้อยละ 30 40 50 60 80 คณะทุกคณะ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3ซ : อันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของโลก  

อันดับ 1,000+ 1,000+ 500+ 500+ 50 -
200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะทุกคณะ 

3ฌ : งานวิจัยและโครงการความร่วมมือระดับนานาชาตโิดย
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 10 10 10 10 10 คณะทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3ญ : ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Sustainable Community 
Development journal (SCD journal)  

ผลงาน 1 1 1 1 1 คณะทุกคณะ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3ฎ : ประชาชนที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(LLL) ของมหาวิทยาลัย  

คน 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 คณะทุกคณะ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

3ฏ : จํานวนหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(LLL) สําหรับประชาชนในพ้ืนที่ที่เพิ่มขึ้น 

จํานวน
หลักสูตร 

3 3 5 10 15 คณะทุกคณะ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

3ฐ : แพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์(Content) ในการพัฒนาทักษะ
เดิม (Upskill)/เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill)/การสร้าง
ทักษะใหม่(New Skill) ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสภาวการณ์  

รายการ 5 5 5 5 5 คณะทุกคณะ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

3ฑ : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและระบบเทียบโอน
หน่วยกิต (Credit bank) ที่สามารถเชือ่มโยงข้าม
มหาวิทยาลัยและข้ามสาขาวิชาในกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ระบบ 1 1 1 1 1 คณะทุกคณะ 
สํานักวิชาการและประมวลผล 

การก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  
  
  
  
  
  

2.2 บุคลากรสายสนับ 
สนุนวิชาการได้รับการ 
พัฒนาทักษะเดมิ 
(Upskill)/ เพ่ิมเตมิ
ทักษะใหม่ (Reskill)/ 
การสร้างทักษะใหม่
(New Skill)ไม่น้อยกว่า 
50 ชัว่โมงต่อปี มี
สมรรถนะสงูสอดคล้อง
ตามสาขางานและมี
ทักษะรองรับความ
เปลีย่นแปลงสอดคล้อง
กับการขับ เคลื่อน
มหาวทิยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
นําไปสู่การพัฒนางาน 

4ฅ : ร้อยละบุคลากร
สายสนับสนุนวชิาการ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
เดิม(Upskill)/เพ่ิมเติม 
ทักษะใหม่(Reskill)/ 
การสร้างทักษะใหม่ 
(New Skill)  
  

ร้อยละ 80 
  
  
  
  
  
  

80 
  
  
  
  
  
  

80 
  
  
  
  
  
  

80 
  
  
  
  
  
  

80 
  
  
  
  
  
  

4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
  
  
  
  
  

2.3 บุคลากรสาย
วิชาการมี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

4ฆ : ร้อยละบุคลากร
สายวิชาการมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 35 
  

40 
  

45 
  

50 
  

55 
  

2.4 บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งวิชาการ
เพ่ิมขึ้น 
  
  
  

4ง : บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งวิชาการที่
เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 40 
  

45 
  

50 
  

55 
  

60 
  

4จ : บุคลากรสายสนับ 
สนุนวิชาการได้รับการ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
วิชาการที่เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 45 
  
  

50 
  
  

55 
  
  

60 
  
  

65 
  
  

3. มีระบบ
บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ
คล่องตัวและมี
ธรรมาภิบาล
เป็นที่ยอมรับ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.1 มีผลการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐอยู่
ในระดับดีมาก 

4ฉ : ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานภาครัฐ  

คะแนน 90 
  
  

90 
  
  

90 
  
  

90 
  
  

90 
  
  

1. พัฒนามาตรฐานแผนการเงิน
และงบประมาณที่มีความ
โปร่งใส และคุ้มค่า 
2. สร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของคณาจารย์และบุคลากรใน
การบริหารจัดการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
4. พัฒนาระบบและกลไกแนว
ปฏิบัติที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสาร
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.2 มีระดับ
ประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูลและการ
บริหารจัดการ  

4ช : ระดับประสิทธิ 
ภาพของฐานข้อมูลและ
การบริหารจัดการ  

ระดับ 3.51 
  

4.01 
  

4.01 
  

4.51 
  

4.51 
  

3.3 มีระดับความ  
พึงพอใจในการรับรู้
ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย 

4ซ : ระดับความพึง
พอใจในการรับรู้
ข่าวสารของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ 3.51 
  

4.01 
  

4.01 
  

4.51 
  

4.51 
  

3.4 ประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงบประมาณ 

4ฌ : ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
  

ร้อยละ 100 
  

100 
  

100 
  

100 
  

100 
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ค่า

เป้าหมาย 
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3.5 บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ 

4ญ : บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ  

ร้อยละ 90 
  

90 
  

90 
  

90 
  

90 
  

6. พัฒนาระบบการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ  

3.6 ระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา 

4ฎ : ผลการประเมิน
คุณภาพของการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด  

ระดับ
คุณภาพ 

ดี 
  

ดี 
  

ดีมาก 
  

ดีมาก 
  

ดีมาก 
  

3.7 ผลการประเมิน
จากการกํากับติดตาม
ตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับดีมาก 

4ฏ : ระดับผล
ประเมินจากการกํากับ
ติดตามตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4ก : ระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนนุการบริหารจัดการ  
การตัดสินใจ และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  

ระบบ 1 1 1 1 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

4ข : อันดับเว็บโอเมตริกซ์ (Webometric Ranging)   อันดับ 1-20 1-15 1-10 1-10 1-10 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
4ฃ : ภาคีเครือข่ายเพ่ือยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและชมุชนในพ้ืนที่  

เครือข่าย 30 30 35 40 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะทุกคณะ  
สํานักกิจการนักศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4ค : บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)/   
เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill)/ การสร้างทักษะใหม่(New Skill) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะทุกคณะ 

4ฅ : บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ ได้รับการพัฒนาทักษะเดิม 
(Upskill)/เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill)/ การสร้างทักษะใหม่ 
(New Skill) 

ร้อยละ 80 
 

80  80 80 80 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะทุกคณะ  
สํานักงานอธิการบด ี

4ฆ : ร้อยละบุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 35 40 45 50 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะทุกคณะ 

4ง : ร้อยละบุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 40 
  

45 
  

50 
  

55 
  

60 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะทุกคณะ 

4จ : บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งวิชาการเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 45  50 55 60 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

4ฉ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร 
งานภาครัฐ  

คะแนน 90 90 90 90 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

4ช : ระดับประสิทธิภาพของฐานข้อมูลและการบริหารจัดการ  ระดับ 3.51 4.01 4.01 4.51 4.51 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

4ซ : ระดับความพึงพอใจในการรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย  ระดับ 3.51 4.01 4.01 4.51 4.51 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สํานักงานอธิการบด ี

4ฌ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ร้อยละ   100 100 100 100 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

4ญ : บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ร้อยละ 90 90 90 90 90 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

4ฎ : ผลการประเมินคุณภาพของการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏร้อยเอ็ด  

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

4ฏ : ระดับผลประเมินจากการกํากับติดตามตรวจสอบ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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6 
256
7 

256
8 

256
9 

257
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3.นักศึกษาและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีจิต 
อาสาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม   

3.1 นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรและสภาพ 
แวดล้อม 

5ช : ร้อยละของนักศึกษา 
และบุคลากรท่ีมีความ
เข้าใจในกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรและสภาพ 
แวดล้อม  

ร้อยละ   60  65  70  75  80 1. ส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม 

4. เป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีมีความปลอดภัย
ทางด้านกายภาพ 
ด้านเคมีและชีวภาพ 

4.1 มีการจัดการ
ความปลอดภัยด้าน
กายภาพให้กับ
บุคลากรและนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

5ซ : ความพึงพอใจของ
การจัดการความปลอดภัย
ทางด้านกายภาพ 
 

ค่าคะแนน 4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

1. จัดตั้งคณะกรรมการด้าน 
อาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย  
2. จัดต้ังคณะอนุกรรมา 
การด้านความปลอดภัย
ด้านต่าง ๆ 
3. ร่างระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการด้าน
อาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติ 
การและอาหารท่ีเกี่ยว 
ข้องกับอันตรายด้านต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความปลอดภัย 
5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติ 
การทางเคมีให้ได้รับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย
สําหรับห้องปฏิบัติการทาง
เคมี (ESPREL) 
6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติ 
การด้านชีวภาพให้ผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติ การทาง
ชีวภาพและได้รับการรับ 
รองเพื่อการผลิตการครอบ 
ครองการดําเนินการเกี่ยว 
กับเชื้อโรคตามพระราช 
บัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวช้อง 

4.2 มีการจัดการความ
ปลอดภัยทางด้าน
สารเคมีสําหรับหน่วย 
งานอาคารห้อง ปฏิบัติ 
การท่ีมีการใช้สารเคมี 

5ฌ : จํานวนห้องปฏิบัติ 
การและหน่วยงานท่ีได้รับ
การจัดการความปลอดภัย
ทางด้านสารเคมี 

จํานวน 1 2 2 3 3 

4.3 มีการจัดการ
ความปลอดภัย
ทางด้านชีวภาพ
สําหรับหน่วยงาน 
ห้องปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวข้องกับอันตราย
ทางด้านชีวภาพ 

5ญ : จํานวนห้องปฏิบัติ 
การท่ีมีการจัดการความ
ปลอดภัยทางด้านชีวภาพ
สําหรับหน่วยงาน และ
ห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง
กับอันตรายทางด้าน
ชีวภาพ  

จํานวน 1 2 2 3 3 



แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 75
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

69 
 

เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายรายปี 
กลยุทธ์ 256

6 
256
7 

256
8 

256
9 

257
0 

5. เป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและจัด
อันดับ 1 ใน 20 
ของประเทศโดย 
มหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย ประเทศ
อินโดนีเซีย 
(University of 
Indonesia ; UI)  
 

5.1 มหาวิทยาลัยติด
อันดับ 1 ใน 20 ของ
ประเทศการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5ฎ : ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย 
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย 
(University of 
Indonesia ; UI) 

อันดับ 1-50 1-40 1-30 1-20 1-20 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
เตรียมการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI 
Green Metric World 
University Ranking) 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายรายปี ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5ก : จํานวนโครงการท่ีส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีผลลัพธ์ด้วยการสร้าง
จิตสํานึกอนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

จํานวน 4 4 5 5 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะทุกคณะ 

5ข : จํานวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการพัฒนา  

จํานวน 2 2 3 3 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5ฃ : จํานวนฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการปรับปรุง 

จํานวน 2 2 3 3 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5ค : ร้อยละของขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใช้ประโยชน์ท่ี
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20 25 30 35 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

5ฅ : จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ประหยัดพลังงานเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon 
footprint) เพื่อสร้างคาร์บอนต่ํา  

จํานวน 4 4 5 5 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5ฆ : จํานวนนวัตกรรมหรือโครงการท่ีฟื้นฟูสภาพ 
แวดล้อมและมีผลลัพธ์ชัดเจน/ค่าเป้าหมายชัดเจน 

จํานวน 1 2 2 3 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

5ง : ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและโครงการท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่อเข้าสู่โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว  

ระดับ 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

5จ : จํานวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลลัพธ์ชัดเจน 

จํานวน 2 2 3 3 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

5ฉ : โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดความร่วมมือกันระหว่าง
เครือข่าย อพ.สธ. ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนับสนุน 
สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ร้อยละ  60  65  70  75  80 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

5ช : ร้อยละของนักศึกษา และบุคลากรท่ีมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพ แวดล้อม  

จํานวนโครงการ 
/กิจกรรม 

1 1 2 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

5ซ : ความพึงพอใจของการจัดการความปลอดภัย
ทางด้านกายภาพ 
 

ค่าคะแนน 4 4 4 4 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

5ฌ : จํานวนห้องปฏิบัติ การและหน่วยงานท่ีได้รับการ
จัดการความปลอดภัยทางด้านสารเคมี 

จํานวน 1 2 2 3 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

5ญ : จํานวนห้องปฏิบัติ การท่ีมีการจัดการความ
ปลอดภัยทางด้านชีวภาพสําหรับหน่วยงาน และ
ห้องปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับอันตรายทางด้านชีวภาพ  

จํานวน 1 2 2 3 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

5ฎ : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย   
ประเทศอินโดนีเซีย (University of Indonesia ; UI) 

อันดับ 1-50 1-40 1-30 1-20 1-20 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
หน่วยงานทุกหน่วยงาน 

 
 

การก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายรายปี 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6ก : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ
ท่ีเพิ่มขึ้น  

หลักสูตร 3 3 4 4 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ข : สัดส่วนนักศึกษา  แพทย์และนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ   

สัดส่วน
นักศึกษา   

70 : 30 70 : 30 70 : 30 70 : 30 70 : 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ฃ : ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผ่านการรับรอง
โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

จํานวนศูนย์ 1 1 1 1 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ค : รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติของแหล่งเรยีนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

รางวัล  -  -   - 1 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ฅ : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพท่ีเพิ่มขึ้น 

องค์ความรู้/
นวัตกรรม/

เรื่อง 

2 2 3 3 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ฆ : จํานวนโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการ
ด้านการสร้างเสริมและการป้องกันสุขภาพแก่ชุมชนท่ี
เพิ่มขึ้น 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 2 2 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ง : ผลงานหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ี
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่  

ผลงาน 3 3 3 4 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6จ : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีนําไปใช้
ประโยชน์  

เรื่อง 1 
  

1 
  

1 
  

2 
  

2 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

6ฉ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อศูนย์บริการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ท่ีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 
  

80 
  

85 
  

85 
  

90 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 



การติดตามประเมินผล

ส่วนที่ 5
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 ต�มพระร�ชบญัญตัมิห�วทิย�ลยัร�ชภัฏ พ.ศ. 2547 ม�ตร� 18 กำ�หนดให้สภ�มห�วทิย�ลยัมหีน้�ที ่ในก�รควบคมุ

ดูแลกิจก�รทั่วไปของมห�วิทย�ลัย นอกจ�กนี้ยังมีหน้�ที่อื่ นที่เกี่ยวข้องกับก�รขับเคลื่ อนยุทธศ�สตร์ ของมห�วิทย�ลัย ดังนี้ 

  (1) กำ�หนดนโยบ�ยและอนุมตัแิผนพฒัน�ของมห�วทิย�ลยัเก่ียวกับก�รศกึษ� ก�รวจัิย ก�รให้บรกิ�ร ท�งวชิ�ก�ร

แก่สังคม ก�รผลิตและส่งเสริมวิทยฐ�นะครูก�รทะนุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ก�รอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม และทรัพย�กรธรรมช�ติ 

 (11) อนุมัติงบประม�ณร�ยจ่�ยจ�กเงินร�ยได้ของมห�วิทย�ลัย 

 (12) ออกระเบยีบและขอ้บงัคบัต�่ง ๆ  เก่ียวกับก�รบริห�รก�รเงิน ก�รจัดห�ร�ยได้และผลประโยชน์ จ�กทรัพยส์นิ

ของมห�วิทย�ลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหม�ยหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

 (16) สง่เสรมิ สนับสนุน และแสวงห�วธีิก�รเพื่ อพฒัน�คว�มก้�วหน้�ของมห�วทิย�ลยั ตลอดจนก�รปฏิบตัภิ�รกิจ

ร่วมกันกับสถ�บันอื่ น 

 จ�กข้อกำ�หนดดังกล่�วสภ�มห�วิทย�ลัยจึงเป็นกลไกสำ�คัญที ่จะช่วยขับเคลื ่อน ผลักดันให้ก�รดำ�เนินง�น

ต�มยุทธศ�สตร์บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้�หม�ยผลสัมฤทธิ์ที่ค�ดหวัง ผ่�นก�รดำ�เนินง�นของคณะ/หน่วยง�นภ�ยใน และผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง โดยก�รบริห�รของอธิก�รบดีและคณะกรรมก�รบริห�รมห�วิทย�ลัย

 ก�รถ่�ยทอดยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติมห�วิทย�ลัยกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินก�รไว้ดังนี้ 

  1. สร้�งก�รรบัรู ้คว�มเข�้ใจแผนกลยทุธ์มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏร้อยเอด็ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) แก่ผู้บรหิ�ร 

คณ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ นักศึกษ� รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภ�ยนอก โดยก�รจัดประชุมทั้งกลุ่มใหญ่ และก�รสัญจรต�มคณะ 

จัดทำ�สื่ อประช�สัมพันธ์เผยแพร่หล�กหล�ย ช่องท�ง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก หนังสือ เป็นต้น 

  2. กำ�หนดให้คณะ/หน่วยง�น จัดทำ�แผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องแผนกลยุทธ์ มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อรับก�รสนับสนุนงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�น โดยมีก�รประชุมชี้แจงแนวท�ง

แบบฟอร์มก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�ร และหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�

  3. จัดทำ�แผนปฏิบตัริ�ชก�รประจำ�ปขีองมห�วทิย�ลยัต�มแนวท�งของสำ�นักง�นสภ�ก�รพฒัน� เศรษฐกิจและสงัคม

แห่งช�ติ (สศช) ที่ประกอบด้วยร�ยละเอียดก�รเชื่ อมโยงกับยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนแม่บทภ�ยใต้ ยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนก�ร

ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และแผนอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร�ยละเอียดโครงก�ร/กิจกรรม ตัวชี้วัด

ค่�เป้�หม�ย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร และงบประม�ณ

  4. จัดห�ทรัพย�กรเพื่ อใช้ ในก�รขับเคลื่ อนก�รดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมต�มยุทธศ�สตร์และกลยุทธ์ ที่กำ�หนด 

   5. บรูณ�ก�รก�รทำ�ง�นรว่มกับหน่วยง�นทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกมห�วทิย�ลยัเพื่ อขบัเคลื่ อน ก�รพฒัน�มห�วทิย�ลยั

ต�มยุทธศ�สตร์

    1.   การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ



แผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 81
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

 มห�วิทย�ลัยกำ�หนดให้ผู้รับผิดชอบขับเคลื่ อนยุทธศ�สตร์มีหน้�ที่ร�ยง�นผลทุก Objective and Key Results 

(OKRs) และโครงก�รสำ�คญั ตอ่คณะกรรมก�รบรหิ�รมห�วทิย�ลยัทกุไตรม�ส และเสนอสภ�มห�วทิย�ลยั ปลีะ 1 ครัง้ หรือ

ต�มคว�มเหม�ะสม เพื่ อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มประเดน็ยทุธศ�สตร์และกลยทุธ์ของแผนและพจิ�รณ�กำ�หนดแนวท�ง

ในก�รแก้ไขปัญห�และอุปสรรคต่�ง ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�น/ โครงก�ร

 2.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

 โดยทัว่ไปแผนกลยทุธ์ของมห�วทิย�ลยัร�ชภัฏรอ้ยเอด็ ส�ม�รถปรบัปรงุไดต้�มคว�มเปลีย่นแปลง ของทรพัย�กร 

และ/หรอืสภ�พแวดลอ้มต่�งๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปก�รปรบัแผนทำ�ได้ โดยก�รปรับแผนในระดบักิจกรรมของกลยทุธ์หรือโครงก�ร

ต่�ง ๆ อ�จมีก�รปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่�งๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของโครงก�ร/กิจกรรมไม่มี

ก�รเปลี่ยนแปลงและก�รปรับแผนในระดับโครงก�ร หม�ยถึง ก�รยกเลิกหรือปรับปรุงโครงก�รที่มีผลทำ�ให้วัตถุประสงค์

เป้�หม�ยหรืองบประม�ณก�รดำ�เนินง�นเปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยง�นส�ม�รถดำ�เนินก�รขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงร�ยละเอียด โครงก�รจ�กมห�วิทย�ลัยและก�รปรับแผนในระดับ Objective and Key Results (OKRs)

ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้จนต้องขอปรับ ค่�เป้�หม�ยหรือยุบเลิกก�รประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ 

ให้มห�วิทย�ลัยทบทวนแผน ยุทธศ�สตร์ฯ และขออนุมัติจ�กสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร้อยเอ็ด

    2.   การติดตามและประเมินผล
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