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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดท าขึ้นโดยด าเนินงาน
ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระบวนการในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการได้ เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ท าการวิ เคราะห์  SWOT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   
โดยฝ่ายแผนงานและนโยบาย ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่จะส่งผลให้ตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
ส าคัญคือ ส่วนที่ 1 ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายและค่านิยมของมหาวิทยาลัย แสดงถึงความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 ฝ่ายแผนงานและนโยบาย กองนโยบายและแผน น าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ 
เป็นเครื่องส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ภายใต้   
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570 ) โดยมี      
ปรัชญา คือ “Source of Knowledge for a Lifetime” แหล่งความรู้ตลอดชีวิต และได้ก าหนดวิสัยทัศน์     
คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย         
ของรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่     
การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 

 

      ยุทธศำสตร์ที่ 1      การพัฒนาท้องถิ่น 
                    ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์  20 ตัวชี้วัด  
                    โดยมีโครงการจ านวน           40 โครงการ  
                    จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  5,740,100  บาท  
                    จ านวนเงินงบประมาณรายได้    393,775 บาท  
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   6,133,875   บาท 
       ยุทธศำสตร์ที่ 2       การผลิตและพัฒนาครู  

ประกอบด้วย 6 เป้าประสงค์ 17 กลยุทธ์  12 ตัวชี้วัด   
                   โดยมีโครงการจ านวน    28  โครงการ  
                   จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  3,865,600 บาท  
                   จ านวนเงินงบประมาณรายได้  8,470,185 บาท  
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                  12,335,785  บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์  17  ตัวชี้วัด    
  โดยมีโครงการจ านวน       50 โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  16,212,700 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้     2,579,580 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         18,792,280 บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการ   
  ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์  15  ตัวชี้วัด   
  โดยมีโครงการจ านวน       47 โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  222,9916,800 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้ 111,870,660 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  334,787,460 บาท 



 ยุทธศำสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
   ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค์ 16 กลยุทธ์  14  ตัวชี้วัด  
   โดยมีโครงการจ านวน    6  โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  4,817,500 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้      13,300 บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,830,800 บาท 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6  การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด    
  โดยมีโครงการจ านวน   5  โครงการ  
  จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดิน  14,607,400 บาท  
  จ านวนเงินงบประมาณรายได้   -  บาท  
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,607,400 บาท 
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ส่วนที ่1 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

1.1 นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
       พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ใน
มาตรา 18 (1) ไว้ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่าง
วันที่  21 – 23 กรกฎาคม 2565 ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนโยบาย 10 ข้อ ดังนี้ 
    1) ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
    2) ด้านการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้  
    3) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    4) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
    5) ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
    6) ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
    7) ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
    8) ด้านจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
    9) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา    
    10) ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ 
 
 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ 
    1) ด้านการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
     1.1 การผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม จิตส านึก จิตอาสา รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
จิตสาธารณะในการช่วยเหลือชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งโรงเรียนเครือข่าย โดยมุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านภาษา ทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นการสร้างผลงาน
การจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดหรือแข่งขันในระดับชาติ อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล 
     1.2 การพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
ประเทศชาติและสากลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย เตรียมความ
พร้อมในการประชาสัมพันธ์ ผลักดันให้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา          
ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 80 และบัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีผลการประเมินความ พึงพอใจของนายจ้าง      
อย่างน้อยร้อยละ 80 
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     1.3 ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านภาษาสากล และส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนสายทักษะวิชาชีวิตและสายทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับการเรียนทักษะวิชาการ 
     1.4 พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพให้กับนักศึกษาให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
     1.5 จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน (Experience based) เพ่ือให้
นักศึกษารู้จักคิดเป็น ท าเป็น มีวิจารณญาณ 
     1.6 ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะต้องมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 100 คน 
    2)  ด้านการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
     2.1 จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ และนักศึกษาด าเนินการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาท้องถิ่น 
     2.2 โครงการวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น 
โครงการตามศาสตร์พระราชา ตลอดจนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและประกอบอาชีพของคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ 
     2.3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และความสามารถในการท าวิจัย
เพ่ิมข้ึน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     2.4 สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน ระดับชาติและ
นานาชาติสนับสนุนการท าวิจัยเชิงพาณิชย์,การท าวิจัยร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน  
     2.5 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ  

    3) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     3.1 ก าหนดให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
     3.2 สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
     3.3 สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกในความเป็นไทย ท านุบ ารุงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยค้นหา ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ 
ไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
     3.4 มีการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาและ
ศาสนาอ่ืน ๆ ที่บุคลากร นักศึกษานับถือตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการสอนการท า
สมาธิให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
    4) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
     4.1 การน าผลงานวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือน าไปต่อยอดในการพัฒนา
อาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
     4.2 การบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
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     4.3 สืบสาน โครงการตามศาสตร์พระราชา น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งเน้นให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
     4.4 จัดหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมวิจัยเบื้องต้น ด้านการบริหารและบัญชีครัวเรือนและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
    5) ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
     5.1 การพัฒนาระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
     5.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศทางวิชาการ     
สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และ
ปลอดภัย และในปี 2570 ให้ได้รับรางวัล Green University 
     5.3 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่น โดยด าเนินการให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    6) ด้านการผลิตบุคลากรทางการศึกษา 
     6.1 ผลิตครูและวิชาชีพอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกและจิตวิญญาณของความเป็นครู และวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
     6.2 จัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและวิชาชีพอ่ืนเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และ
เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของหลักสูตรครุศาสตร์และหลักสูตรอ่ืนแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้า
มาศึกษาค้นคว้า 
     6.3 พัฒนาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย และเป็น     
แหล่งฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ภายในปี 2570 
จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตร English Program  
    7) ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
     7.1 มีระบบการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจในการบริหารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
     7.2 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ          
มีต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
     7.3 มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจการบริหารงานบุคคล เช่น มีระบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งงาน การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
ให้รางวัลอย่างโปร่งใส ตลอดจนการให้สวัสดิการบ้านพักตามความจ าเป็น ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน 
     7.4  การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยสารสนเทศ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว
ในการปฏิบัติงานและข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     7.5 การสร้างความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และต่างประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งท้ังด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย  
     7.6 การระดมทรัพยากรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองพัฒนาระบบวิสาหกิจมหาวิทยาลัยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดหารายได้ และการระดมทุนของมหาวิทยาลัย  
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    8) ด้านจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย 
     จัดตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร 
    9) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
     9.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกในระดับดีมาก 
     9.2 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพในทุกระดับ 
    10) ธรรมนูญมหาวิทยาลัยระบบการศึกษา และแผนแม่บทวิชาการ 
     จัดให้มีธรรมนูญมหาวิทยาลัยภายในปี พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนแม่บท 20 ปี มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

1.2 นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (NEXTS)  
 หลักการของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้

สถาบันอุดมศึกษาปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย เสริมสร้าง           
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผลิตก าลังคนคุณภาพสูง โดยการส่งเสริม
สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษามีความเป็นเลิศตามจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ สร้างจุดต่างตามความถนัด และมีความหลากหลายตามพันธกิจและตาม          
ความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด       
ในคราวการประชุมวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้มีมติก าหนดจุดเน้น (High Priority) คือ 

 

จุดเน้นด้านที่ 1 ครู  
จุดเน้นด้านที่ 2 วิศวกรสังคม 
จุดเน้นด้านที่ 3 นวัตกรรมการเกษตร  
จุดเน้นด้านที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
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จุดเน้นด้านที่ 1 ครู (High Priority 1: MP1) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะด าเนินการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

โดยบัณฑิตครูต้องมีคุณลักษณะทักษะในศตวรรษที่ 21 มีประสิทธิภาพพร้อมท างาน (Ready to work) มีทักษะ
ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพครู สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเป็นไปตามข้อมูลพ้ืนที่
บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการศึกษาไว้แล้ว นอกจากนี้บัณฑิตครูต้องมีจิตส านึกการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
การให้บริการวิชาการ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ (Local Need)  
 

จุดเน้นด้านที่ 2 วิศวกรสังคม (High Priority 2: HP2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะด าเนินการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่นมีทักษะ

การเป็นวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการ
สื่อสารองค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรม     
เพ่ือสังคม เพ่ือเป็นเยาวชนผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยจะมีด าเนินการ เช่น ศูนย์บริการท้องถิ่นคณะ     
นิติรัฐศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ (Social Lab) ด้วยนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐานแบบบูรณาการคณะ      
นิติรัฐศาสตร์ 

 

จุดเน้นด้านที่ 3 นวัตกรรมการเกษตร (High Priority 3: HP3) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาภาคการเกษตรของ

จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินการการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้เกษตรกร ยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ การเปลี่ยน
เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ (Farmer as entrepreneur) และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอย่าง
ยั่งยืนโดยจะมีด าเนินการ เช่น การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) การสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชด าริ เครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

จุดเน้นด้านที่ 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (High Priority 4: HP4) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากรใน

ปัจจุบัน และความต้องการของท้องถิ่นในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากร
ทางด้านการสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถกระจายไปสู่ระดับท้องถิ่น ชุมชนได้สัดส่วนที่เหมาะสมและ
สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” เข้าสู่บริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีใน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ด าเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และโครงการ
จัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ โดยจะมีด าเนินการในหลากหลายมิติ เช่น การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือดูแล
สุขภาพของประชาชนท้องถิ่นชุมชน 
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 การก าหนดจุดเน้น (High Priority) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นแนวทางหลักในการจัดท าแผน    
การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 ) ที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมระบบและกลไก ได้แก่ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการเป็นคนรุ่นใหม่ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการบริหารจัดการตามนโยบายภาครัฐภายใต้บริบทการเป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น” ที่พร้อมรับมือกับการบริหารจัดการและการท างานร่วมกับเทคโนโลยี/นวัตกรรมและระบบการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ เข้าใจหน้าที่และสิทธิของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาภาวะผู้น า/ผู้บริหาร การพัฒนาผู้สอน/การสอน/
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสังคมโดยอาศัยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการของหน่วยงานใหม่ให้มีความคล่องตัวและ
กระชับ ที่มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหาร และบุคลากร มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ ปฏิรูประบบการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา
ก าลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นด้วยการบูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือตอบสนอง
เป้าหมายให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้าน “จิตอาสา” และ “วิศวกรสังคม” พร้อมด้วยทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและดิจิทัล พัฒนาหลักสูตรตามทิศทางของกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-based 
and Community Engagement) เช่น หลักสูตรพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น การ Upskill/Reskill คนในวัยท างาน 
รวมถึงการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น Active learning 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) อาจารย์   
เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนศตวรรษที่ 21 ทุนบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellows)  
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรต้องปรับตัวเพ่ือตอบโจทย์ความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 
 กิจกรรมที่ 4 : ความเป็นนานาชาติ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในมิติความเป็นสากลมีความส าคัญ     
การด าเนินการโครงการ และความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับสากล จึงได้เกิดขึ้นมากมาย เช่น ความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 มหาวิทยาลัย คือ Guizhou Education University และ 
Nanning University for nationalities ความร่วมมือกับ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ส่วน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ระหว่างการประสานคือ University of North Texas 
และ University of Missouri เพ่ือส่งเสริมโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ครั้ง
ใหญ่ที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในอนาคตอันใกล้ 
 กิจกรรมที่ 5 : การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ ระบบการบริหารและจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา
เพ่ือขับเคลื่อนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การผลักดันศูนย์วิจัยให้สู่ระดับโลก เช่น การดึงดูดนักวิจัยระดับ
โลกมาร่วมงาน การส่งเสริมให้แสวงหาทุนวิจัยระดับนานาชาติ และกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นน า
ระดับโลก ระบบบริหารกลุ่มวิจัยภายในสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถาบันอุดมศึกษา     
โดยสอดคล้องกับระบบทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรเป็น block grant และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กิจกรรมที่ 6 : การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชน
ตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถาบันอุดมศึกษา ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนเป้าหมายหรือทิศทางของประเทศทั้งการสร้างความเป็นเลิศและก าลังคนที่ร่วมกัน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.1  ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร       
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

ปณิธาน 
  แหล่งความรู้ตลอดชีวิต   
    Source of Knowledge for a Lifetime  

ยาวชีว  ภูมิปญฺญา ฐาน  
ปรัชญา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
   เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  นิยามวิสัยทัศน์ 
   สถาบันอุดมศึกษาแห่งการสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชน เป็นแหล่งองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้ง      
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
แล้ว ประกอบด้วย นวัตกรรม 4 ด้าน (4Ps Innovation) คือ นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Innovation) นวัตกรรมสถานะ (Position Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) และ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
 เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ขับเคลื่อนนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษา จัดท าแผนวิชาการในการพัฒนาท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นที่
ยอมรับ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มาตรฐาน  
 เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) 
 1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและเขตเมืองด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐาน  
  2. เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) 
และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University) 
   ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์หลัก 

 1. กลุ่มเป้าหมายในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและเขตเมืองด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐาน 

2. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) 
และเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University) 

3. เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรม เพ่ือเศรษฐกิจ จ านวน 1 รายการ 
4. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย 

ประเทศอินโดนีเซีย (University of Indonesia ; UI) ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 20 ของระดับประเทศ 
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อัตลักษณ์บัณฑิต 
  รอบรู้ กล้าคิด จิตอาสา 
 นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
   รอบรู้ 
  มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพ และการด ารงชีวิต มีทักษะ ทั้ง ทักษะวิชาชีพ (Hard Skills)   
และทักษะเชิงสมรรถนะ (Soft Skills) 
  กล้าคิด 
  มีความเป็นวิศวกรสังคม สามารถคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล มีการคิดเชิงนวัตกรรม มี
ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และแสดงออกอย่างเหมาะสม มีภาวะผู้น า สามารถลงพ้ืนที่ใน
ชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน และมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น 
  จิตอาสา 
   มีจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพ่ือนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจ พร้อมเสียสละ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อม  
 ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์บัณฑิต 
  รอบรู้ 

  ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพของบัณฑิตและทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะเชิงสมรรถนะ 
(Soft Skills) ของบัณฑิต 

 กล้าคิด 
ทักษะวิศวสังคมของบัณฑิต ประกอบด้วย 
 1.ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (นักคิด)  
 2.ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา (นักสื่อสาร)  
 3.ทักษะในการท างานรว่มกับผูอ่ื้นระดมสรรพก าลังทรัพยากรเพ่ือการแก้ปัญหา(นักประสานงาน) 
 4.ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสังคม (นักสร้างนวัตกรรม) 

 จติอาสา 
 การมีส่วนร่วมของบัณฑิต ในการอาสา เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการท างาน

ที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม    

 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม นวัตกรรม 
และพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน 

 

 ค่านิยมองค์กร 
“RERU” 

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

   

  



9 
 

 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
    1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
      2) ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ    
      3) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของชาติ 
      4.) บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น   
ให้มีจิตส านึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      5) พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและสากลตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสาน    
ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งใน   และ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
      6) น้อมน าส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการท างานและการด าเนินชีวิต   
      7) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี         
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
      8) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชน รวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

    ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงรุก ด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และด้านสภาพแวดล้อมปัจจัย

ภายใน จากท่ีได้สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่  
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนาครู 
       ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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2.2 แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอด็ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

10 
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2.3 ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ กลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัยและการ

ผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับสากล น าองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทาง
วิชาการไปพัฒนาชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีการประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน พัฒนาความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านสินค้าและบริการ พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

 
ภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 

 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
1. ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและเขตเมืองด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ด้วยการวิจัยเป็นฐานพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่โดยสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆทางธุรกิจและอาชีพที่
เหมาะสมรวมทั้งเสริมหนุนการสร้างธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) และเศรษฐกิจใหม ่(BCG Economy) 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบางและ
โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่  

3. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยเสริมสร้างคุณค่า 
และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่น  

4. บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ และมีการประเมินผล สังเคราะห์ การบูรณาการ  

5. กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชนสามารถ
จัดการคนเองได้และมีดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งบูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการและเสริมสร้าง

สมรรถนะและทักษะ เพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบครู
เพ่ือศิษย์ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือน าไปสู่การเป็นนักพัฒนาและนวัตกรที่มีทัศนคติที่ดีมีอัตลักษณ์ และความโดดเด่นหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการบุคลากรครูของท้องถิ่นและประเทศ และมีมาตรฐานระดับสากล พร้อมยกระดับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
ของบัณฑิตครูราชภัฏอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาครู และความสอดคลอ้งของเป้าประสงค์ 
 
 
 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
1. กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพ  
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 
3. คณะครุศาสตร์มีนวัตกรรมเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
4. บัณฑิตครูมีอาชีพที่ 2 รองรับซึ่งเป็นอาชีพที่สอด คล้องกับวิชาเอกที่ศึกษาหรือสอดคล้องตามบริบทอ่ืน ๆ 
5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูประจ าการที่เป็นศิษย์เก่ามีศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
6. พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพ้ืนที่ใน

ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาการและพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ “วิศวกร
สังคม” เป็นกลไกการพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ(Soft Skills) คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบาย  เพ่ือเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษา หลักสูตรสมรรถนะ การบูรณา
การองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและยกระดับการจัดการศึกษา งานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา  

 
 

ภาพที่ 3 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Social lab-based)  
 2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
 3. มุ่งเน้นน าเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและมุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4. เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของศิษย์เก่าและประชาชนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นและให้ความส าคัญหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีใช้หลักธรรมาภิบาล

ควบคู่กับ เน็กซ์ โมเดล (NEXTS Model) ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัลและมหาวิทยาลัยสีเขียว (Digital 
organization & Green university) และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
และสร้างทัศนคติใหม่ (Agile learner) พร้อมท างานเชิงรุก รวมทั้งจัดท าระบบสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรให้
เข้าถึงระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
ภาพที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการและความสอดคล้องเปา้ประสงค์ 

 
 เป้าประสงค์ (Objective) 

1. เกิดการปฏิรูปองค์กรสู่มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่เต็มรูปแบบเพ่ือไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้าง
ทัศนคติใหม ่(Agile organization) ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

3. มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ 
 

 

 



15 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อมน้อย
ที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง โดยท าการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้
ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสุขภาวะที่ดี เพ่ือให้นักศึกษาและ
บุคลากรทุกคนมีความสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัยและในปี 2566 ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นหน่วยงานต้นแบบตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 
 

ภาพที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและ     
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยด าเนินการให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และเป็นหน่วยงานต้นแบบตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สภาพแวดล้อม 
 4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ด้านเคมีและชีวภาพ 

5. เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศโดย 
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย (University of Indonesia ; UI)  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากรใน

ปัจจุบัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากรทางด้านการสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้สามารถกระจายไปสู่
ระดับท้องถิ่น ชุมชนได้สัดส่วนที่เหมาะสมและสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13        
พ.ศ. 2566 - 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  

 

 
 

ภาพที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลติแพทย์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 

 เป้าประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ิมศักยภาพและปริมาณบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เพียงพอกับการบริการ 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ    
3. เป็นเป้าหมายปลายทางแหล่งการเรียนรู้ (Wellness Destination Community) ทางด้านสุขภาพ

ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ แบบพหุศาสตร์ ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย 
แพทย์ทางเลือก และเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นต้น ร่วมกับการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ เพื่อท าให้
เกิดสุขภาวะที่ดีในชุมชน 
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2.4 ผลการศึกษาวิเคราะหส์ถานภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis)  
     ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป 4 แบบ เป็นส่วนผสมของการวิเคราะห์ คือ SO, ST, WO และ WT ซึ่ง
แปลความหมายของแต่ละสถานการณ์ได้กลยุทธ์การบริหาร 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 

1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy)  
  จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสแล้วน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกันคือ “ใช้จุดแข็ง
ร่วมกับโอกาส” เป็นสถานการณ์ที่ดีท่ีสุดของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาจุดแข็งและโอกาสแล้วได้กลยุทธ์เชิงรุก คือ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและสรรค์สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
3. จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
4. บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่ายและชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบ่มเพาะให้

ประชาชนในพื้นท่ีมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนที่บริการให้ประสบความส าเร็จ

ด้วยองค์ความรู้ 
6. บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ   
7. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่มีความ

ทันสมัยและเป็นสากลครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มุ่งเน้นความเป็นเลิศในวิชาชีพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน การพัฒนาท้องถิ่น ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

8. พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้ได้คนดี คนเก่งและมีความตั้งใจจริง  
ที่จะเรียนครูอย่างมีอุดมการณ์ 

9. พัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
สอดคล้องตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิต
วิญญาณความเป็นครู มีคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21 

10. พัฒนาทักษะของครูพ่ีเลี้ยงและผลิตครูรวมทั้งเครือข่าย/สถานศึกษาที่รับฝึกให้มีมาตรฐาน 
11. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 
12. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 
13. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
14. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
15. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) 
16. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
17. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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19. สนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบ Workstation เน้นผลสมัฤทธิ์ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 
20. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
21. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายมี

ความพร้อมส าหรับอาชีพที่ 2 ที่สอดคล้องกับวิชาเอกท่ีศึกษา 
22. ส่งเสริมให้มีช่องทางการเกิดรายได้ระหว่างเรียน 
23. พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
24. พัฒนามาตรฐานแผนการเงินและงบประมาณที่มีความโปร่งใสและคุ้มค่า 
25. พัฒนาระบบและกลไกแนวปฏิบัติที่ดีให้มีประสิทธิภาพ 
26. สร้างระบบการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการ 
27. พัฒนาระบบกลไกและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

2. กลยุทธ์การบริหารเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดแล้วน าข้อมูลมาพิจารณา “ใช้จุดแข็งเลี่ยงอุปสรรค” 

ร่วมกัน เนื่องจากภายในเข้มแข็งแต่ภายนอกเป็นภัยคุกคาม เมื่อพิจารณาแล้วได้กลยุทธ์เชิงป้องกัน คือ  
1. พัฒนาครูประจ าการทั่วไปให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะของครูใน

พ้ืนที่บริการ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการและช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูประจ าการที่เป็นศิษย์เก่า 
4. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็น(Reskill) ยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และการเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างาน(New skill) ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและครูประจ าการท่ีเป็น
ศิษย์เก่า 

5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education ; CWIE) และสนับสนุนจัดระบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Hybrid Education) 

6. สร้างความร่วมมือในการผลิตหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการให้ทันสมัยตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

7. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอาชีพ 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลดจ านวนนักศึกษา    

ออกกลางคัน 
9. ปรับความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและน าเสนองานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่ขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
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12. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ 

13. จัดท าระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรระยะสั้นและเทียบโอนหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต 
(Credit bank) 

14. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 

3. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy)  
จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสแล้วน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน “ใช้โอกาสแก้ไข

จุดอ่อน” เนื่องจากปัจจัยภายในอ่อนแอ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกยังเอ้ืออ านวย เมื่อพิจารณาแล้วได้กลยุทธ์ เชิงแก้ไข คือ 
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 
3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท 
4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการลดการใช้การใช้ซ้ าและ

การน ากลับมาใช้ใหม่ 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
7. บริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อท้องถิ่นใกล้เคียง 
8. ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 
9. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานเพ่ือลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) เพ่ือสร้างคาร์บอนต่ า 
10. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
11. จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ทันสมัย 
12. ผลักดันให้เกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความร่วม มือกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
13. พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill) สร้างทักษะใหม่ (New skill) ของคนทุก

ช่วงวัยและศิษย์เก่าในพ้ืนที่บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น 
14. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการพร้อมจัดท านวัตกรรมการบริหารจัดการ 
16. ส่งเสริมการจัดท าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม 
17. ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องตาม

สาขางานและมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
18. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ 
19. ส่งเสริมการUpskill/ Reskill และสร้าง New Skill บุคลากรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
20. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
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4. กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (WT Strategy)  
จากการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัด น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน “ลดจุดอ่อน

เลี่ยงอุปสรรค” เนื่องจากปัจจัยภายในอ่อนแอและภายนอกที่ถูกคุกคาม กลยุทธ์ในสถานการณ์ WT นี้คือ การสะสม 
ความมั่นคง รอคอยโอกาส เมื่อพิจารณาแล้วได้กลยุทธ์เชิงรับ คือ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเส้นทางอาชีพและวิชาการโดยมุ่งเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท ากิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. พัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะตามศาสตร์สาขาวิชา 
4. สนับสนุนปัจจัยในการสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 
5. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสถานศึกษาและท้องถิ่น 
6. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย 
7. ส่งเสริมทุกหลักสูตรให้มีกระบวนการเพ่ิมทักษะทางสังคมที่ใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (soft skills) ด้วยกระบวนการ

ทักษะวิศวกรสังคมและได้รับการประเมินทักษะที่มามาตรฐาน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในอนาคตเพ่ือให้นักศึกษามีความเป็นเลิศ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
9. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
10. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals ; SDGs) 
12. พัฒนางานวิจัยที่ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
13. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
14. จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย  
15. จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยด้านต่าง ๆ 
16. ร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 
17. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอาหารที่เกี่ยวข้องกับอันตรายด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย 
18. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมีให้ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการทางเคมี (ESPREL) 
19. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและได้รับการ

รับรองเพ่ือการผลิตการครอบครองการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวช้อง 

20. จัดหางบประมาณ บุคลากรและครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะอ่ืน ๆ     
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ 

21. จัดโควตาในการรับนักศึกษาจากภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียง เหนือร้อยละ 70 และภูมิภาคอ่ืนร้อยละ 30 
(กรณีท่ีไม่ได้รับทุนจากโครงการของรัฐบาล) 

22. ส่งเสริมให้จดัตั้งศูนย์บริการวิทยาศาสตรส์ุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรูใ้นการสร้างเสริมสุขภาพ  
23. จัดหาบุคลากรประจ าศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
24. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพและการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
25. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการด าเนินการวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น   
26. พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ของบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพ่ือ

การพัฒนาองค์กรสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างทัศนคติใหม่ (Agile organization) 
27. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบตัิ 

  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับ
หน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง ทบวง 
กรม ไปจนถึงระดับบุคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกันมีประสิทธิผล คุณภาพ 
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร 
 การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ  ได้น าเทคนิควิธีการสมัยใหม่คือ “การบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์” เป็นการบูรณาการของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบงบประมาณและระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกัน
อย่างครบวงจร โดยก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและเป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดท าผลตัวชี้วัดการด าเนินงานหลักและเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน 
3.1 กระบวนการในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การวางแผนยุทธศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  คือ 
  1.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่การ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน(Weaknesses) ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านระบบองค์กร ด้านทักษะของบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์กร ด้านรูปแบบการน าองค์กร ส่วนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และ
ปัจจัยที ่เป็นอุปสรรค(Threats) ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู ้รับบริการด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี   
  1.2 การประเมินสถานภาพขององค์กร (Organization Positioning) โดยการน าผลการวิเคราะห์
สภาพภายนอกและภายในองค์กรด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมาประเมินสถานภาพขององค์กรต่อไป 
  1.3 การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพ่ือก าหนดให้แน่ชัดว่าองค์กรด าเนินการ
ในลักษณะใด มีวัตถุประสงค์องค์กรคืออะไรและเป้าหมายขององค์กรคือด้านใดบ้างมีปรัชญาในการด าเนินการเช่นใด 
   1.4 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  

1ก ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 



22 
 

 
 

ภาพที ่7 กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

1ข : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้าม
ยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน แนวทางการพัฒนาและแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ 
 

 
ภาพที่ 8  แผนแม่บท 23 ประเด็น 
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1ฃ :  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13         

มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและ
เสริมสร้างความสามารถ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การก าหนด
ทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค ์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคม
ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซ่ึงหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง 
นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงและค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

 

1ค  :  แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด 
    “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิตและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชนและเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ” 
        เป้าหมายการพัฒนา 

“ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

1ฅ : นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          พ.ศ. 
2563 – 2570 

                นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่  
   1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
   2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
   3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
   4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า 

 
ภาพที ่9 เป้าประสงค์และแพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Platform)  

ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 
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1ฆ : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียน      

การสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการ 
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและประกอบการในการ

จัดการศึกษา 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาธิบาลสู่

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 

1ง : (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 -2570) 

วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น

สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้น

การบูรณาการเพี่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง

ความเข็มแข็งของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

1จ : แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย (Thailand’s 
SDG Roadmap) ด าเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 

 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
 ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการ

ด าเนินการทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน 
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 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ 
 ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนระดับอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 3. กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 มีคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับ

นโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 4. การด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ด าเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการที่

ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) 

 5. ภาคีการพัฒนา 
 สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและภาคีการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูล

กลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

ภาพที ่10 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)  
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3.2 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัดประชุม
วิพากษ์แผนปฏิบัติราชการ ชี้แจง ท าความเข้าใจและความชัดเจนในแต่ละร่วมกัน เพ่ือร่วมก าหนดค่าเป้าหมาย
แผนการด าเนินงานและการก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไปสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจง ท าความเข้าใจ
และความชัดเจนในแต่ละที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ประชุม อบรม สัมมนา เป็นต้น 
 พิจารณาสนับสนุนเพ่ือให้โครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเดินงานไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์เกิด
ประสิทธิผลคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง  ๆ ต้องให้การ
สนับสนุนในการจัดโครงสร้าง ระบบการด าเนินงาน งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และบุคลากรในการ
รับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
 การที่แผนปฏิบัติราชการจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างความร่วมมือของ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรต่าง ๆ ให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารระดับต่าง ๆ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม การสร้างความผูกพันและการยอมรับซึ่ งกัน
และกัน ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างสิ่งจูงใจในการท างาน มหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบ การ
สื่อสารที่ดี ทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะ และบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงานโดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงานที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยซึ่งคณะ/หน่วยงาน
ต่าง ๆ จะต้องก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ ใน
พันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การท านุศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
รวมทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์   
26 เป้าประสงค ์68 เป้าหมาย 90 กลยุทธ์ และ 87 ตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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28 
รายงานสรุปงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน                         หน่วย  :  ล้านบาท 
แผนงาน งบรายจ่าย 

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
รวมท้ังสิ้น 14,088,600  4,196,700  113,294,900  136,579,900           -    268,160,100  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14,088,600 4,196,700 - 87,017,200 - 105,302,500 
ผลผลติที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
14,088,600 4,196,700 - 87,017,200 - 105,302,500 

2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - - 113,294,900 10,848,200 - 124,143,100 
ผลผลติที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ - - 54,724,500 8,418,200 - 63,142,700 
ผลผลติที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 46,963,000 474,000 - 47,437,000 
ผลผลติที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 11,607,400 1,956,000 - 13,563,400 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี - - - 2,566,000 - 2,566,000 
โครงการที่ 1 : โครงการผลติพยาบาลเพิ่ม - - - 2.566000 - 2,566,000 

4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม - - - 33,592,900 - 33,592,900 
โครงการที่ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
- - - 33,592,900 - 33,592,900 

5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา - - - 1,205,600 - 1,205,600 
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- - - 1,205,600 - 1,205,600 

6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ - - - 1,350,000 - 1,350,000 
โครงการที่ 1 : โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคดิ (Thinking University) - - - 650,000 - 650,000 

โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 

- - - 700,000 - 700,000 
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รายงานสรุปงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการและงบรายจ่าย 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณรายได้ 
 

งบประมาณรายได ้        หน่วย  :  ล้านบาท  

แผนงาน งบรายจ่าย 

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

รวมท้ังสิ้น      97,349,500 22,485,000 - 200,000 3,293,000 123,327,500 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 97,349,500           7,382,000         104,731,500  

ผลผลติที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ       97,349,500             7,382,000         104,731,500  

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์                 -            11,618,000   -                  -      2,886,800     14,504,800  

ผลผลติที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์            11,428,000         1,862,100     13,290,100  
ผลผลติที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                190,000           223,200         413,200  
ผลผลติที่ 3 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ              801,500         801,500  

3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา             1,050,000   -                  -          56,200       1,106,200  

โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
           1,050,000            56,200       1,106,200  

4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม              200,000           200,000  

กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมการวิจยัและนวัตกรรม              200,000           200,000  

5. แผนงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย             2,435,000   -                  -         350,000       2,785,000  

กิจกรรมที่ 5.1 กิจกรรมด้านการพฒันามหาวิทยาลยั              2,435,000           350,000       2,785,000  
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โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ยุทธศาสตร์ท่ี 3   ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ยุทธศาสตร์ท่ี 5   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

 งบประมาณ  
 งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ  

แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด       209,214,600 110,046,500 850,000    210,064,600 110,046,500 320,111,100 
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 600,000 50,000 30,000 14,000 7,313,000 587,600 285,000 30,000 15,000  250,000  8,493,000 681,600 9,174,600 
3 คณะครุศาสตร์ 750,000 264,275 2,330,000 6,944,985 - 173,280 669,200 484,060 - 10,000   3,749,200 7,876,600 11,625,800 
4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 30,000 -   118,500 1,232,800 - 455,300     148,500 1,688,100 1,836,600 
5 คณะนิติรัฐศาสตร์ 565,000 2,500   6,000 100,000 51,600 214,000     622,600 316,500 939,100 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 195,000    1,795,000 300,000 1,111,700 297,400 5,000 - 5,862,500  8,969,200 597,400 9,566,600 
7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,100    - 24,900 - 29,200     15,100 54,100 69,200 
8 บัณฑิตวิทยาลัย 25,000 27,000 300,000 405,000 30,200 36,000 - 28,000 - 3,300   355,200 499,300 854,500 
9 ส านักกิจการนักศึกษา 860,000    3,250,000 - 113,700 64,500     4,223,700 64,500 4,288,200 
10 ส านักวิชาการและประมวลผล     1,200,000 - 113,700 64,500     1,313,700 64,500 1,378,200 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,700,000 50,000   - 125,000 21,900 89,500     2,721,900 264,500 2,986,400 
12 ส านักงานอธิการบดี       11,335,400 67,700 3,947,500 -   15,282,900 67,700 15,350,600 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   1,205,600 1,106,200         1,205,600 1,106,200 2,311,800 

14 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ           8,494,900  8,494,900 - 8,494,900 
15 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์     1,500,000 -       1,500,000  1,500,000 
16 ศูนย์วิทยบริการ     1,000,000        1,000,000  1,000,000 

รวมท้ังสิ้น 5,740,100 393,775 3,865,600 8,470,185 16,212,700 2,579,580 222,916,800 111,870,660 4,817,500 13,300 14,607,400 - 268,160,100 123,327,500 391,487,600 
6,133,875 12,335,785 18,792,280 334,787,460 4,830,800 14,607,400 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน

ค่า

เป้าหมาย

พ.ศ. 2566  แผ่นดิน  รายได้

              2,530,000         77,000     2,607,000

1.1 รายได้ในชุมชนเป้าหมาย

เพ่ิมข้ึน

1ก : ร้อยละของรายได้ในชุมชน

เป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน คณะทุกคณะ,

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน

(โครงการย่อย 7 โครงการ)

                 130,000          77,000        207,000

1.2 เกิดผู้ประกอบการรายใหม่

หรือการจ้างงานใหม่เพ่ิมข้ึน

1ข : จ านวนผู้ประกอบการราย

ใหม่/ผู้ถูกจ้างงานท่ีเพ่ิมข้ึน

-/200 จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน/ราย

คณะทุกคณะ,

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

1,300,000                    1,300,000

1.3 เกิดนวัตกรรมการใช้

ประโยชน์จากพืช/สัตว์/วัฒนธรรม

เพ่ือเศรษฐกิจ

1ฃ : จ านวนนวัตกรรมการ ใช้

ประโยชน์จากพืช/สัตว์/วัฒนธรรม

เพ่ือเศรษฐกิจ

1 จ านวน

ผลงาน/ช้ินงาน

คณะทุกคณะ

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. โครงการยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (university 

market place)

700,000                        700,000

1.4 ครัวเรือนท่ีได้รับการยกระดับ

ให้พ้นเส้นความยากจน

1ค : จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการ

ยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน

50 จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน /

ครัวเรือน

คณะทุกคณะ, 

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. โครงการจัดท าฐานข้อมูล

ชุมชน และสมรรถนะภาคี

เครือข่าย

400,000                        400,000

1.5 มี big data  platform    ท่ี

รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรม

ชุมชนข้อมูลผู้เช่ียวชาญและนวัต

กรชุมชน

1ฅ : จ านวน platform ท่ี

รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรม

ชุมชนข้อมูลผู้เช่ียวชาญและนวัต

กรชุมชน

1 จ านวน 

Platform

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                 -   

1.6 ชุมชนเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก

นวัตกรรมชุมชนท่ีเกิดจาก

โครงการหรือกิจกรรมท่ี

ครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 ด้านของ

มหาวิทยาลัย

1ฆ : จ านวนชุมชนท่ีเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้

ประโยชน์จากวัตกรรมชุมชน

10 จ านวนท่ี

เพ่ิมข้ึน/ชุมชน

คณะทุกคณะ, 

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

                -   

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน วิสาหกิจ

ชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ในเขตพ้ืนท่ีบริการ

ให้ประสบความส าเร็จด้วยองค์ความรู้

2. บูรณาการการจัดการเรียน การสอน 

การวิจัย การพัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ  

3. บูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย

เครือข่ายและชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

อย่างย่ังยืนบ่มเพาะให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ

4. จัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนท่ีบริการเพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความ

ต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน

5. ส่งเสริมผลงานวิจัย งานสร้าง สรรค์และ

นวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน

ท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรม

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ผลิต

ผลงานวิจัยและสรรค์สร้างนวัตกรรมท่ี

ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน

 งบประมาณ
 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

เป้าประสงค์  1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินและเขตเมืองด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐานพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี

32 



ค่า

เป้าหมาย

พ.ศ. 2566  แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ
 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

                840,000         74,000        914,000

1. โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ี

(โครงการย่อย 12 โครงการ)

                 140,000          74,000        214,000

2. โครงการยกระดับการเรียนรู้

โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

                 700,000        700,000

2.2 มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะ

ส้ันท่ีสามารถสร้างอาชีพให้กลุ่ม

เปราะบางมีรายได้เพ่ิมข้ึน

1จ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบางมี

รายได้เพ่ิมข้ึน

5 ร้อยละ คณะทุกคณะ, 

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3 การพัฒนาให้ครูประจ าการ

ท่ัวไปมีสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

พ้ืนท่ีบริการเพ่ิมข้ึน

1ฉ : ร้อยละของครูประจ าการ

ท่ัวไปมีสมรรถนะการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะใน

พ้ืนท่ีบริการเพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน คณะครุศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร้อยเอ็ด

2.4 มีเคร่ืองมือและส่ือการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาเส้นทางอาชีพและ

วิชาการโดยมุ่งเน้นท่ีคุณภาพ

ผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน

1ช : ร้อยละของเคร่ืองมือและส่ือ

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเส้นทาง

อาชีพและวิชาการโดยมุ่งเน้นท่ี

คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้

ผู้เรียนมีผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

2.5 อัตราการเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษาหรือการ เรียนรู้

ตลอดชีวิตของประชากรในพ้ืนท่ี

บริการเพ่ิมข้ึน

1ซ : อัตราการเรียนต่อ

ระดับอุดมศึกษาหรือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ของประชากรในพ้ืนท่ี

บริการเพ่ิมข้ึน

5 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

1. พัฒนาครูประจ าการท่ัวไปให้มีสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามหลักสูตร

มาตรฐานสมรรถนะของครูในพ้ืนท่ีบริการ

2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ระยะส้ัน เพ่ือ

สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางให้มีรายได้

เพ่ิมข้ึน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเคร่ืองมือและส่ือ

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเส้นทางอาชีพและ

วิชาการโดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ

คณะครุศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

ร้อยละของการ

เพ่ิมข้ึน

51ง : ร้อยละของการเพ่ิมข้ึน

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

 ศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มท่ีมี

คะแนนทดสอบน้อยท่ีสุดเพ่ิมข้ึน

2.1 คะแนนทดสอบผล สัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของโรงเรียนใน

กลุ่มท่ีมีคะแนนทดสอบน้อยท่ีสุด

เพ่ิมข้ึน

เป้าประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบางและโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ รวมท้ังการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนท่ี
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ค่า

เป้าหมาย

พ.ศ. 2566  แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ
 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

              1,525,000        103,610     1,628,610

3.1 นักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการในศิลปวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ความเป็นไทย

1ฌ : นักศึกษาและบุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการในศิลปวัฒนธรรม

ไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

ความเป็นไทย

70 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน คณะทุกคณะ 

ส านักกิจการนักศึกษา

คณะนิติรัฐศาสตร์

                 225,000        103,610        328,610

2. โครงการส่งเสริมความรัก 

ความสามัคคีและมีวินัยของชาติ

                 500,000        500,000

3.3 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และความเป็นไทย

1ฎ : แหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และความเป็นไทย

1 แหล่งเรียนรู้

(สะสม)

ส านักกิจการนักศึกษา 3. โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

                 800,000        800,000

3.4 มีกิจกรรมร่วมกับภาคี

เครือข่ายท่ีด าเนินการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

1ฏ : กิจกรรมร่วมกับภาคี

เครือข่ายท่ีด าเนินการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

3 กิจกรรม ส านักกิจการนักศึกษา

                105,100        139,165        244,265

1. โครงการบูรณาการการจัดการ

เรียน การสอน การวิจัย บริการ

วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

(โครงการย่อย 5 โครงการ)

                 105,100        139,165        244,265

2. โครงการส่งเสริมความรัก 

ความสามัคคี และมีวินัยของชาติ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 3 

โครงการท่ี 2)

3. โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 3 

โครงการท่ี 3)

คณะทุกคณะ

ส านักกิจการนักศึกษา

คณะนิติรัฐศาสตร์

4.1 หลักสูตรปริญญาตรี ท่ีน ามา

บูรณาการเรียน  การสอน การ

วิจัย บริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม การ

พัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการ

1ฐ : ร้อยละของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีท่ีน ามา บูรณาการ การ

เรียน การสอน การวิจัย บริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรมการพัฒนาท้องถ่ินใน

พ้ืนท่ีบริการ

100 ร้อยละ 1.  หลักสูตรท่ีน ามาบูรณาการ การเรียน

การสอน การวิจัย บริการวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถ่ินใน

พ้ืนท่ีบริการ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรร่วมกันท า

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็นไทย

2. สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็นไทย

3. มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย

4. บูรณาการ การวิจัย บริการวิชาการ ท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

ในพ้ืนท่ีบริการ 

เป้าประสงค์ 3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็นไทยเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ 4 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการและมีการประเมินผล สังเคราะห์การบูรณาการ

1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา

ท้องถ่ินและความเป็นไทย

เสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึก

รักษ์ท้องถ่ิน 

(โครงการย่อย 9 โครงการ)
3.2 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

1ญ : จ านวนขององค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

1 จ านวนองค์

ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน

คณะทุกคณะ 

ส านักกิจการนักศึกษา

คณะนิติรัฐศาสตร์
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ค่า

เป้าหมาย

พ.ศ. 2566  แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ
 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

                740,000                -          740,000

5.1 ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สุขอนามัยท่ีดีข้ึน

1ฑ : ร้อยละของประชาชนทุก

ช่วงวัย วัยเด็ก วัยเรียน ผู้สูง อายุ 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สุขอนามัยท่ีดีข้ึน

60 ร้อยละ 1.  ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างสุขภาพบุคคล

ทุกช่วงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. โครงการยกระดับสุขภาวะทุก

ช่วงวัยและการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่าง

ย่ังยืน

(โครงการย่อย 2 โครงการ)

                   40,000          40,000

1ฒ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย

ได้รับการประเมินการเจริญ 

เติบโตและพัฒนา การอย่าง

ต่อเน่ืองจนกระท่ังสมวัย

60 ร้อยละ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. โครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ

เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ

                 700,000        700,000

1ณ : ร้อยละของเด็กวัยเรียน

ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพท้ัง

ด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีครู

และผู้ปกครองมีส่วนร่วม

60 ร้อยละ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1ด : ร้อยละของผู้สูงวัยในชุมชน

ได้รับการประเมินภาวะสมอง

เส่ือมและส่งเสริมป้องกันภาวะ

สมองเส่ือมโดยครอบครัวมีส่วนร่วม

60 ร้อยละ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

12  โครงการ               5,740,100        393,775     6,133,875รวมท้ังส้ิน

เป้าประสงค์ 5 กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี มีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย มีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืนโดยชุมชนสามารถจัดการคนเองได้และมีดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

            2,530,000       6,456,450        8,986,450

1. โครงการยกระดับกระบวนการ

ผลิตครู (โครงการย่อย 13 โครงการ)

                 30,000       6,456,450         6,486,450

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

2,200,000                     2,200,000

1.2 บัณฑิตครูมีงานท า

ตรงสาย

2ข : ร้อยละของบัณฑิตครูมี

งานท าตรงสาย

100 ร้อยละ คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

                50,000         685,295          735,295

2ฃ : จ านวนของกิจกรรมสร้าง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี

เพ่ิมข้ึน

6 จ านวน

กิจกรรม

คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของนักศึกษาครู

(โครงการย่อย 5 โครงการ)

                 50,000          685,295           735,295

คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา

ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 3)

          300,000300,000                3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา

ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

2.1 นักศึกษาครูมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามพระราโชบายด้าน

การศึกษา

1. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบาย

ด้านการศึกษา

2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

พระราโชบายด้านการศึกษา

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีมีความทันสมัยและเป็นสากล

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูมุ่งเน้นความเป็นเลิศในวิชาชีพ

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนการพัฒนาท้องถ่ิน

ตลาดแรงงานและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

2. พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาด้วย วิธีการท่ีหลากหลายท่ี

ส่งเสริมให้ได้คนดี คนเก่งและมีความต้ังใจจริงท่ีจะเรียนครูอย่างมี

อุดมการณ์

3. พัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพมีความเป็นเลิศในวิชาชีพมี

สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูสอดคล้องตามมาตรฐาน

ต าแหน่งและมาตรฐาน  วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณลักษณะครูศตวรรษท่ี 21

4. พัฒนาทักษะของครูพ่ีเล้ียงและผลิตครูรวมท้ังเครือข่าย/สถาน 

ศึกษาท่ีรับฝึกให้มีมาตรฐาน

5. จัดท าระบบฐานข้อมูลสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ 2 นักศึกษาครูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

2ค : จ านวนรายวิชาท่ีบูรณา

การการจัดการเรียนการสอน

กับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

3 จ านวน

รายวิชา

ร้อยละของ

หลักสูตร

1002ก : ร้อยละของหลักสูตรมี

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.1 หลักสูตรมีมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ

คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

เป้าประสงค์ 1 กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพ
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 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

                30,000         175,740          205,740

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการ

จัดการเรียนฐานสมรรถนะ

(โครงการย่อย 3 โครงการ)

                 30,000          175,740           205,740

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา

ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 3)

                40,000           33,500            73,500

2ฆ : ร้อยละของนักศึกษาครูท่ี

เข้ารับอบรมฝึกทักษะอาชีพท่ี 2

 ท่ีเพ่ิมข้ึน

 5 ร้อยละ คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพท่ี 2

ส าหรับนักศึกษาครูและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ (โครงการย่อย 2 โครงการ)

                 40,000            33,500             73,500

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

3.โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 3)

คณะครุศาสตร์3.1 มีนวัตกรรมเป็น

ต้นแบบการจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะ

2ฅ : จ านวนนวัตกรรมเป็น

ต้นแบบการจัดการเรียนการ

สอนฐานสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน

2 จ านวนช้ิน

ของ

นวัตกรรมท่ี

เพ่ิมข้ึน

1. พัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น

สมรรถนะตามศาสตร์สาขาวิชา

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพ่ือให้

เกิดความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

3. สนับสนุนปัจจัยในการสร้างต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะ

4. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับ

สถานศึกษาและท้องถ่ิน

4.1 บัณฑิตครูมีอาชีพท่ี 2

 รองรับ

2ง : จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม

การประกอบอาชีพท่ี

หลากหลายสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของบริบท

 3 จ านวน

กิจกรรม

เป้าประสงค์ 3 หลักสูตร ครุศาสตร์มีนวัตกรรมเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

เป้าประสงค์ 4 บัณฑิตครูมีอาชีพ ท่ี 2 รองรับซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับวิชาเอกท่ี ศึกษาหรือสอดคล้องตามบริบทอ่ืน ๆ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท่ีหลากหลายมีความพร้อมส าหรับอาชีพท่ี 2 

ท่ีสอดคล้องกับวิชาเอกท่ีศึกษา

2. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษากับ

การประกอบอาชีพท่ีหลากหลายสอด คล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

บริบท

คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

                10,000            3,000            13,000

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและครูประจ าการ

(โครงการย่อย 2 โครงการ)

                 10,000             3,000             13,000

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา

ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 3)

            1,205,600       1,116,200        2,321,800

1. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(โครงการย่อย 2 โครงการ)

             1,205,600       1,116,200         2,321,800

2. โครงการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

2ช : ร้อยละของผู้เรียนผ่าน

สมรรถนะตามฐานสมรรถนะ

100 ร้อยละ คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

2ซ : ร้อยละของรายวิชาท่ีมี

กระบวนการเรียนการสอน

100 ร้อยละ คณะครุศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

บัณฑิตวิทยาลัย

2ฌ : ร้อยละของผู้เรียนมี

คุณลักษณะ 4 ประการ ตาม

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

100 ร้อยละ คณะครุศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

บัณฑิตวิทยาลัย

8 โครงการ             3,865,600       8,470,185      12,335,785รวมท้ังส้ิน

6.1 พัฒนาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏให้

เป็นต้นแบบของโรงเรียน

ในพ้ืนท่ีในด้านการจัดการ

เรียนการสอนฐาน

สมรรถนะ

1. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย

เป้าประสงค์ 5 ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูประจ า การท่ีเป็นศิษย์เก่ามีศักยภาพและความ ก้าวหน้าทางวิชาชีพ

เป้าประสงค์ 6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพ้ืนท่ีในด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตาม พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

5.1 ครู บุคลากรทาง 

การศึกษาและครู

ประจ าการท่ีเป็นศิษย์เก่า

มีศักยภาพและ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

2จ : จ านวนหลักสูตร พัฒนา

ทักษะเดิม(Upskill) เพ่ิมเติม

ทักษะใหม่(Reskill) สร้างทักษะ

ใหม่ (New skill) ท่ีส่งเสริม

ความ ก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

บุคลากรทางการศึกษาและครู

ประจ าการของศิษย์เก่าท่ีเพ่ิมข้ึน

5 จ านวน

หลักสูตร

1. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการ

และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและครูประจ าการท่ีเป็นศิษย์เก่า

2. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างทักษะใหม่ท่ีจ าเป็น(Reskill) ยกระดับ

ทักษะเดิมให้ดีข้ึน (Upskill) และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการท างาน(New skill) ส าหรับครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและครูประจ าการท่ีเป็นศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

2ฉ : จ านวนนวัตกรรมทางการ 

ศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Learning Outcome) ของ

ผู้เรียนและมีการวัดผลกระทบ 

(impact) การประเมินผลผู้เรียน

โรงเรียนสาธิต

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 3)

คณะครุศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

จ านวน

นวัตกรรม

1

3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา

ผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

          2,150,000           34,900       2,184,900

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

เพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะ

เชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

(โครงการย่อย 8 โครงการ)

              200,000            34,900          234,900

2. โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วย

กระบวนการวิศวกรสังคม

1,100,000                   1,100,000

1.2 หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้โดยมี

ชุมชนเป็นฐาน

3ข : ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการ

เรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐานท่ีเพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละ คณะทุกคณะ 850,000                       850,000

1.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคม/

นวัตกรรมชุมชนท่ีมีการรับรองการน า

ผลงานไปใช้ประโยชน์ หรือการสร้าง

ผลกระทบท่ีชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/

ท้องถ่ิน

3ฃ : นวัตกรรมเพ่ือสังคม/นวัตกรรมชุมชน

 ท่ีมีการรับรองการน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ หรือการสร้างผลกระทบท่ี

ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถ่ิน

6 ช้ิน คณะทุกคณะ, 

ส านักกิจการนักศึกษา

1.4 นักศึกษามีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ

3ค : ร้อยละของนักศึกษามีทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละ คณะทุกคณะ,

ส านักกิจการนักศึกษา

1.5 นักศึกษาท่ีต้องการมีรายได้

ระหว่างเรียน ให้ได้รับการดูแลและ/

หรือจัดหาช่องทางการมีรายได้

3ฅ : ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีรายได้

ระหว่างเรียนได้รับการดูแลและ/หรือ

จัดหาช่องทางการมีรายได้

100 ร้อยละ คณะทุกคณะ,

ส านักกิจการนักศึกษา

เป้าประสงค์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Social lab-based)

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

3. โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้

ประกอบรายใหม่ให้กับนักศึกษา  

ศิษย์เก่า และประชาชน

1. ส่งเสริมทุกหลักสูตรให้มีกระบวนการ

เพ่ิมทักษะทางสังคมท่ีใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้คน (Soft Skills) ด้วยกระบวนการทักษะ

วิศวกรสังคมและได้รับการประเมินทักษะ

ท่ีมามาตรฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในอนาคต

เพ่ือให้นักศึกษามีความเป็นเลิศ มีทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

3. ส่งเสริมให้มีช่องทางการเกิดรายได้

ระหว่างเรียน

4. สร้างการรับรู้เก่ียวกับวิศวกรสังคมให้แก่

อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

5. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชน

ท้องถ่ินด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

1.1 นักศึกษาทุกคนผ่านการเพ่ิม

ทักษะทางสังคมท่ีใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์

กับผู้คน (Soft Skills) ด้วย

กระบวนการวิศวกรสังคมมีทักษะ

วิศวกร สังคมและได้รับผลการ

ประเมินทักษะท่ีมีมาตรฐาน

3ก : ร้อยละของนักศึกษาผ่านการเพ่ิม

ทักษะทางสังคมท่ีใช้เพ่ือปฏิสัมพันธ์ กับ

ผู้คน (Soft Skills) ด้วยกระบวนการ

วิศวกรสังคม  มีทักษะวิศวกรสังคมและ

ได้รับผลการประเมินทักษะท่ีมีมาตรฐานท่ี

เพ่ิมข้ึน

10 ร้อยละ คณะทุกคณะ

ส านักกิจการนักศึกษา
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

        12,576,700       1,500,080     14,076,780

1. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

(โครงการย่อย 17 โครงการ)

            7,576,700        1,500,080        9,076,780

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ส าหรับศตวรรษท่ี 21

1,500,000                   1,500,000

3. โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้

ประกอบรายใหม่ให้กับนักศึกษา 

ศิษย์เก่า และประชาชน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ

 เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 3)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรม

เสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต

1,300,000                   1,300,000

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทย

บริการฯ

1,000,000                   1,000,000

6. โครงการยกระดับคุณภาพการ

เรียนและการสอน

1,200,000                   1,200,000

3ฉ : ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมี

ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 หรือ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท่าท่ีเพ่ิมข้ึน

2 ร้อยละ คณะทุกคณะ, 

ศูนย์ภาษาฯ

ส านักวิชาการและประมวลผล

ศูนย์วิทยบริการ

3ช : ร้อยละของนักศึกษาช้ัน ปีสุดท้ายท่ี

เข้าสอบความรู้ ความสามารถใน การใช้

คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึน (IC3 หรือ

เทียบเท่าหรือท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)

30 ร้อยละ คณะทุกคณะ,

ศูนย์คอมพิวเตอร์,

ส านักวิชาการและประมวลผล

ศูนย์วิทยบริการ

เป้าประสงค์  2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

2.3 นักศึกษามีสมรรถนะทางวิชาการ

หรือสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล้อง

กับทักษะในศตวรรษท่ี 21

13ง : หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

หรือการเคล่ือนย้ายบุคลากรสู่สถาน

ประกอบ การหรือการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ

2.2 เกิดความร่วมมือในการผลิต

หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

หรือการเคล่ือน ย้ายบุคลากรสู่สถาน

ประกอบ การหรือการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ

253ฆ : ร้อยละของนักศึกษา ผ่านหลักสูตร

การเรียนรู้ท่ีบูรณาการกับสถาน

ประกอบการโดยผลักดันให้เกิดการจ้าง

งานของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการ ศึกษาใน

รูปแบบดังกล่าว

2.1 นักศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้

ท่ีบูรณาการกับสถานประกอบการ 

โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงานของ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการศึกษาใน

รูปแบบดังกล่าว

คณะทุกคณะ,

ส านักกิจการนักศึกษา,

ส านักวิชาการและประมวลผล

ร้อยละ2

คณะทุกคณะ,

ส านักกิจการนักศึกษา

3จ : ร้อยละของนักศึกษาได้รับ

ประกาศนียบัตรทางวิชาการ /วิชาชีพ/

หรือรางวัลอ่ืนๆ จากการประกวดท่ีตรง

กับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการ ศึกษาหรือการ

ประกวดท่ีมีการบูรณาการข้ามศาสตร์อ่ืนๆ

 ท่ีเพ่ิมข้ึน (รวมรางวัลชมเชย)

คณะทุกคณะ

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

การปฏิบัติและการฝึกอาชีพ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรพร้อมท้ังลดจ านวน

นักศึกษาออกกลางคัน

2. ปรับความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต

และน าเสนองานวิจัยและงานวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า

ร่วมการแข่ขันในเวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติ

1. สร้างความร่วมมือในการผลิตหลักสูตร

ร่วมกับสถานประกอบการให้ทันสมัย

ตอบสนองการพัฒนาท้องถ่ิน และ

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

จ านวน

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่าง

สถาบัน อุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

(Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE)และสนับ สนุน

จัดระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid

 Education)

ร้อยละ
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

             800,000         197,000         997,000

3.1 ติดอันดับเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (Sustainable Development

 Goals : SDGs) ของโลก

3ซ : อันดับเป้าหมายการพัฒนา  ท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals : 

SDGs) ของโลก

1,000+ อันดับ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยท่ีมีการด าเนินงานเพ่ือ

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

1. โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่

ความเป็นเลิศในระดับชาติและ

นานาชาติ 

(โครงการย่อย 17 โครงการ)

              800,000          197,000          997,000

3.2 มีงานวิจัยและโครงการความ

ร่วมมือระดับนานาชาติโดยนักศึกษา

และบุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม

3ฌ : งานวิจัยและโครงการความร่วมมือ

ระดับนานาชาติโดยนักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม

10 ร้อยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

2. โครงการยกระดับคุณภาพการ

เรียนและการสอน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ

 เป้าประสงค์ 2 

โครงการท่ี 6)

3.3 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 
Sustainable Community Development 

journal (SCD journal)

3ญ : ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร 

Sustainable Community 

Development journal (SCD journal)

1 ผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

             686,000         847,600       1,533,600

3ฎ :ประชาชน นักศึกษาและศิษย์เก่าท่ี

เข้าร่วมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(LLL) ของมหาวิทยาลัย

1,000 คน คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

1. โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

(โครงการย่อย 6 โครงการ)

              686,000          847,600        1,533,600

3ฏ : จ านวนหลักสูตรระยะส้ันท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) ส าหรับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน

3 จ านวนหลักสูตร คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

3ฐ : แพลตฟอร์มท่ีมีคอนเทนต์ 

(Content) ในการพัฒนาทักษะเดิม

(Upskill) เพ่ิมเติมทักษะใหม่(Reskill) 

สร้างทักษะใหม่ (New skill) ท่ีเก่ียว ข้อง

และทันต่อสภาวการณ์

5 รายการ คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

3ฑ : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และระบบเทียบโอนหน่วยกิต (Credit 

bank) ท่ีสามารถเช่ือมโยงข้าม

มหาวิทยาลัยและข้ามสาขาวิชา ในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1 ระบบ คณะทุกคณะ

ส านักวิชาการและประมวลผล

10 โครงการ 16,212,700        2,579,580      18,792,280    

2. พัฒนางานวิจัยท่ีส่งเสริมการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

3. ผลักดันให้เกิดระบบในการพัฒนา

งานวิจัยโดยความร่วม มือกับนักวิจัยใน

ต่างประเทศ

รวมท้ังส้ิน

4.1 พัฒนาคนทุกช่วงวัยท้ัง คนไทย

และชาวต่างชาติประชากรในพ้ืนท่ี

กลุ่มเปราะบางและศิษย์เก่า(Alumni) 

เข้าร่วมแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต (LLL) ของมหาวิทยาลัย

1. พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพ่ิมเติม

ทักษะใหม่ (Reskill) สร้างทักษะใหม่ (New

 skill) ของคนทุกช่วงวัยและศิษย์เก่าใน

พ้ืนท่ีบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

2. จัดท าระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ของ

หลักสูตรระยะส้ันและเทียบโอนหน่วยกิตใน

ระบบธนาคารหน่วยกิต  (Credit bank)

3. พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน

4.2 ทุกคณะ/สาขาวิชามีเน้ือหา

ส าหรับการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)

 เพ่ิมเติมทักษะใหม่ (Reskill) สร้าง

ทักษะใหม่ (New skill) ท่ีเก่ียวข้อง

และทันต่อสภาวการณ์บรรจุใน

แพลตฟอร์ม (Online/ Onsite/ 

Hybrid)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ

 เป้าประสงค์ 2 

โครงการท่ี 6)

2. โครงการยกระดับคุณภาพการ

เรียนและการสอน

เป้าประสงค์ 4 เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน นักศึกษาและศิษย์เก่า ในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เป้าประสงค์ 3 มุ่งเน้นน าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือท้องถ่ินให้เป็นท่ียอมรับระดับชาติและ มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

      1,510,000          47,000      1,557,000

1.1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการ

บริหารจัดการการตัดสินใจและการวางแผน

ท่ีมีประสิทธิภาพ

4ก : ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับ 

สนุนการบริหารจัดการ การตัดสินใจ

และการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ

1 ระบบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

มหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม

(โครงการย่อย 5 โครงการ)

           10,000           47,000           57,000

1.2 มหาวิทยาลัยติดอันดับ(Webometric 

Ranging) ในอันดับท่ีสูงข้ึนในกลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4ข : อันดับเว็บโอเมตริกซ์ 

(Webometric Ranging)

1 - 20  อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2. โครงการพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือยกระดับการบริการ

จัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

      1,350,000       1,350,000

1.3 มีภาคีเครือข่ายเพ่ือยกระดับการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

บุคลากรและชุมชนในพ้ืนท่ี

4ฃ : ภาคีเครือข่ายเพ่ือยกระดับการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี หรือก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบุคลากรและชุมชนใน

พ้ืนท่ี

30 เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ 

ส านักกิจการนักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

         150,000

 รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ

เป้าประสงค์ 1 เกิดการปฏิรูปองค์กรสู่มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ีเต็มรูปแบบ เพ่ือไปสู่การปรับ เปล่ียนแนวคิดและสร้างทัศนคติใหม่ (Agile organization) ท่ีมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

         150,0003. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารจัดการ

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

2. ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ

พร้อมจัดท านวัตกรรมการบริหารจัดการ

3. พัฒนาทักษะองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital literacy) ของบุคลากร

ในระดับต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่การปรับเปล่ียนแนวคิด

และสร้างทัศนคติใหม่ (Agile organization)

4. ส่งเสริมการจัดท าผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

5. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยาย

เครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ

 เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

7. สนับสนุนการปฏิบัติงานในรูปแบบ Workstation เน้น

ผลสัมฤทธ์ิปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

  212,967,500   110,357,200   323,324,700

1. โครงการพัฒนา

สมรรถณะบุคลากรเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลง

(โครงการย่อย 14 โครงการ)

   211,067,500    110,357,200    321,424,700

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

      1,900,000       1,900,000

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการ

พัฒนาทักษะเดิม(Upskill) /เพ่ิมเติมทักษะ

ใหม่ (Reskill)/การสร้างทักษะใหม่(New 

Skill)ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปี มี

สมรรถนะสูงสอดคล้องตามสาขางานและมี

ทักษะ รองรับความเปล่ียน แปลงสอดคล้อง

กับการขับ เคล่ือนมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

พัฒนาท้องถ่ินและน าไปสู่การพัฒนางาน

4ฅ : ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ ได้รับการพัฒนาทักษะเดิม

(Upskill)/ เพ่ิมเติมทักษะใหม่

(Reskill) /การสร้างทักษะใหม่ (New

 Skill) 

ร้อยละ  4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนให้เป็นมืออาชีพมีสมรรถนะ

เป็นท่ียอมรับ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี

สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ 

ส านักงานอธิการบดี

2.3 บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญา

เอกเพ่ิมข้ึน

4ฆ : ร้อยละบุคลากรสายวิชาการมี

คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีเพ่ิมข้ึน

35 ร้อยละ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ

4ง : บุคลากรสายวิชาการได้รับการ

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งวิชาการท่ี

เพ่ิมข้ึน

40 ร้อยละ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ

4จ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน

45  ร้อยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

2.4 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ

เพ่ิมข้ึน

เป้าประสงค์ 2  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปล่ียนแปลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะทุกคณะ

2.1 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนา

ทักษะเดิม (Upskill) /เพ่ิม เติมทักษะใหม่ 

(Reskill)/ การสร้างทักษะใหม่(New Skill)

ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมงต่อปีมีสมรรถนะสูง

สอด คล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับ

ความเปล่ียนแปลงสอดคล้องกับการ

ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ินและน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้กับ

ผู้เรียน

4ค : ร้อยละของบุคลากรสาย

วิชาการได้รับการพัฒนทักษะเดิม 

(Upskill)/เพ่ิมเติมทักษะใหม่ 

(Reskill)/การสร้างทักษะใหม่   

(New Skill)

80 ร้อยละ  1. ส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงด้วยการ

พัฒนาความรู้ความสามารถให้สอดคล้องตามสาขางาน และมี

ทักษะรองรับการเปล่ียนแปลง

2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรได้รับการแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ/ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)/เพ่ิมเติมทักษะใหม่

(Reskill) /การสร้างทักษะใหม่ (New Skill) บุคลากรให้มีความ

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 รวมท้ังส้ิน

 งบประมาณ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

      8,439,300      1,466,460      9,905,760

3.1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับ

ดีมาก

4ฉ : ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ

90  คะแนน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

1. โครงการพัฒนาระบบ

บริหาร ท่ีมีประสิทธิภาพ

คล่องตัวและมีธรรมาภิบาล

(โครงการย่อย 24  โครงการ)

         593,900       1,466,460       2,060,360

3.2 มีระดับประสิทธิภาพของฐานข้อมูลและ

การบริหารจัดการ

4ช : ระดับประสิทธิภาพของ

ฐานข้อมูลและการบริหารจัดการ

3.51  ระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

มหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม

      6,647,800       6,647,800

3.3 มีระดับความพึงพอใจในการรับรู้

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

4ซ : ระดับความพึงพอใจในการรับรู้

ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

3.51  ระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ส านักงานอธิการบดี

      1,197,600       1,197,600

3.4 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงบประมาณ

4ฌ : ร้อยละผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ

100  ร้อยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

3.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 4ญ : บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ

90 ร้อยละ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

3.6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

4ฎ : ผลการประเมินคุณภาพ ของ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร้อยเอ็ด

ดี ระดับคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

3.7 ผลการประเมินจากการก ากับติดตาม

ตรวจสอบมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก

4ฏ : ระดับผลประเมินจากการก ากับ

ติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย

ดีมาก ระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

8 โครงการ   222,916,800   111,870,660   334,787,460รวมท้ังส้ิน

เป้าประสงค์ 3 มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับ

1. พัฒนามาตรฐานแผนการเงินและงบประมาณท่ีมีความ

โปร่งใสและคุ้มค่า

2. สร้างระบบการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรในการ

บริหารจัดการ

3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. พัฒนาระบบและกลไกแนวปฏิบัติท่ีดีให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาระบบการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

6. พัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบมหาวิทยาลัยให้มี

ประสิทธิภาพ 

3. โครงการยกระดับและ

พัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา (51 หลักสูตร)
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

              855,000         13,300      868,300

1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

(โครงการย่อย 3  โครงการ)

                   5,000          13,300        18,300

2. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

                850,000      850,000

5ข : จ านวนฐานข้อมูลและแหล่ง

เรียนรู้ด้านภูมิทัศน์และภาพแวดล้อมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2 จ านวน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

5ฃ : จ านวนฐานข้อมูลและแหล่ง

เรียนรู้ด้านภูมิทัศน์และสภาพ 

แวดล้อมท่ีได้รับการปรับปรุง

2 จ านวน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1.3 บริหารและจัดการขยะ มูล

ฝอยและการน ากลับมาใช้ประโยชน์

5ค : ร้อยละของขยะมูลฝอยท่ีน า

กลับมาใช้ประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึน

20 ร้อยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

1.4 กิจกรรม/โครงการพัฒนา 

ส่ิงแวดล้อมประหยัดพลังงานเพ่ือ

ลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์(Carbon 

footprint) เพ่ือสร้างคาร์บอนต่ า

5ฅ : จ านวนกิจกรรม /โครงการพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เพ่ือลด

คาร์บอนฟุตพร้ินท์ (Carbon 

footprint)  เพ่ือสร้างคาร์บอนต่ า

4 จ านวน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.1 อนุรักษ์ทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์ด้วย

การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์หรือ

พัฒนาสภาพแวดล้อม

จ านวน45ก : จ านวนโครงการท่ีส่งเสริมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

และมีผลลัพธ์ด้วยการสร้างจิตส านึก

อนุรักษ์หรือพัฒนาสภาพแวดล้อม

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ิน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านการลด

การใช้การ ใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการภูมิทัศน์

และสภาพแวดล้อม 

3. บริหารและจัดการขยะอย่างเป็นระบบลดผล 

กระทบต่อท้องถ่ินใกล้เคียง

4. ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นส านักงานสีเขียวท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Office)

5. พัฒนาส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงาน เพ่ือลด

รอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) เพ่ือ

สร้างคาร์บอนต่ า

1.2 มีฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะทุกคณะ

เป้าประสงค์ 1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

                      -                  -                -   

2.1 มีนวัตกรรมหรือโครงการท่ี

ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์

ชัดเจน/ค่าเป้าหมายชัดเจน

5ฆ : จ านวนนวัตกรรมหรือโครงการท่ี

ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและมีผลลัพธ์

ชัดเจน/ค่าเป้าหมาย ชัดเจน

1 จ านวน 1. พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการท่ีพัฒนาหรือ

ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

2.2 ความพึงพอใจกิจกรรมและ

โครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุน

เพ่ือเข้าสู่โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว

5ง : ระดับความพึงพอใจกิจกรรมและ

โครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ

เข้าสู่โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

4 ระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

2.3 เกิดเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพ แวดล้อมท่ี

มีผลลัพธ์ชัดเจน

5จ : จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพ แวดล้อมท่ีมี

ผลลัพธ์ชัดเจน

2 จ านวน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

2.4 เป็นหน่วยงานต้นแบบตาม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

5ฉ : โครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดความ

ร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย อพ.สธ. 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนับสนุน

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

1 จ านวน

โครงการ/

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

            3,962,500                -     3,962,500

1. โครงการจิตอาสา อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

(โครงการย่อย 1  โครงการ)

                 15,000                 -          15,000

2. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และ

การจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม

             3,947,500    3,947,500

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

เป้าประสงค์ 2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถ่ินโดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้และเป็นหน่วยงานต้นแบบตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง มาจากพระราช ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เป้าประสงค์ 3 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3.1 นักศึกษาและบุคลากรมีความ

เข้าใจในกิจกรรมอนุรักษ์

ทรัพยากรและสภาพ แวดล้อม

5ช : ร้อยละของนักศึกษา และ

บุคลากรท่ีมีความเข้าใจในกิจกรรม

อนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 

60 ร้อยละ 

1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

   กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ือง มาจากพระราช ด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 งบประมาณ

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

                      -                  -                -   

4.1 มีการจัดการความปลอดภัย

ด้านกายภาพให้กับบุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

5ซ : ความพึงพอใจของการจัดการ

ความปลอดภัยทางด้านกายภาพ

4 ค่าคะแนน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

4.2 มีการจัดการความปลอดภัย

ทางด้านสารเคมีส าหรับหน่วย งาน

อาคารห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้

สารเคมี

5ฌ : จ านวนห้องปฏิบัติการและ

หน่วยงานท่ีได้รับการจัดการความ

ปลอดภัยทาง ด้านสารเคมี

1 จ านวน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์, คณะครุศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางเคมีให้ได้รับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับห้องปฏิบัติการ

ทางเคมี (ESPREL)

6.  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพให้ผ่าน

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ การทาง

ชีวภาพและได้รับการรับรองเพ่ือการผลิตการ

ครอบครองการด าเนินการเก่ียวกับเช้ือโรคตาม

พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 

2558 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวช้อง

0 0 0

1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 1 

โครงการท่ี 2)

2. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และ

การจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ 

เป้าประสงค์ 3 

โครงการท่ี 3)

7 โครงการ             4,817,500         13,300   4,830,800รวมท้ังส้ิน

เป้าประสงค์ 4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ด้านเคมีและชีวภาพ

เป้าประสงค์ 5  เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและจัดอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

หน่วยงานทุกหน่วยงาน

1. จัดต้ังคณะกรรมการด้านอาชีวะอนามัยและ

ความปลอดภัย 

2. จัดต้ังคณะอนุกรรมาการด้านความปลอดภัย

ด้านต่าง ๆ

3. ร่างระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการด้าน

อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย

4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอาหารท่ีเก่ียวข้อง

กับอันตราย ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานความปลอดภัย

5.1 มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 

20 ของประเทศการเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว

5ฎ : ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี

เขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย 

มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประเทศ

อินโดนีเซีย (University of Indonesia

 ; UI)

1 - 50 อันดับ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนเตรียมการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World 

University Ranking)

4.3 มีการจัดการความปลอดภัย

ทางด้านชีวภาพส าหรับหน่วยงาน

ห้อง ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับ

อันตรายทางด้านชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะครุศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

จ านวน15ญ : จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีมีการ

จัดการความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ

ส าหรับหน่วยงาน และห้องปฏิบัติการท่ี

เก่ียวข้องกับอันตรายทางด้านชีวภาพ
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

                 14,607,400                     -               14,607,400

1. โครงการเตรียมความพร้อม

บุคลากรทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(โครงการย่อย 1  โครงการ)

                  11,607,400              11,607,400

2. โครงการยกระดับการเรียนการสอน

และการประเมินสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์

                    1,750,000                1,750,000

3. โครงการยกระดับเพ่ือเตรียมการรับ

การประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน 

(หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน)

                       250,000                   250,000

4. โครงการผลิตแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

                    1,000,000                1,000,000

                             -                       -                           -   

1. โครงการยกระดับการเรียนการสอน

และการประเมินสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการท่ี 2)

2. โครงการยกระดับเพ่ือเตรียมการรับ

การประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน 

(หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการท่ี 3)

3. โครงการผลิตแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการท่ี 4)

เป้าประสงค์ 2 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืน ๆ

6ข : สัดส่วนนักศึกษา  แพทย์

และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ  

 70 : 30 สัดส่วนนักศึกษา 1. จัดโควตาในการรับนักศึกษา

จากภูมิ ภาคภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 70 

และภูมิภาคอ่ืน ร้อยละ 30 (กรณีท่ี

ไม่ได้รับทุนจากโครงการของ

รัฐบาล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

2.1 มีนักศึกษาแพทย์และ

นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ70 จากภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 30

 รวมท้ังส้ิน

1.1 มีหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต และ/หรือสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีผ่านการ

รับรองจากสภาวิชาชีพภายในปี 

พ.ศ. 2570

6ก : หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตและ/หรือสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีผ่านการ

รับรองจากสภาวิชาชีพท่ีเพ่ิมข้ึน

3 หลักสูตร 1. จัดหางบประมาณบุคลากรและ

ครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์และ

คณะอ่ืน ๆ ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์สภา

วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

เป้าประสงค์ 1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปริมาณบุคลากรทางการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพให้เพียงพอกับการบริการในท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

 งบประมาณ
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ค่า

เป้าหมาย 

พ.ศ. 2566
 แผ่นดิน  รายได้

 รวมท้ังส้ินเป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

 งบประมาณ

                             -                       -                           -   

3.1 มีศูนย์บริการวิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีผ่านการรับรองโดย

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)

6ฃ : ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีผ่านการรับรองโดย

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)

1 จ านวนศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

1. โครงการยกระดับการเรียนการสอน

และการประเมินสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร์

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการท่ี 2

3.2 ได้รับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติของแหล่งเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

6ค : รางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติของแหล่งเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 - รางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

2. โครงการยกระดับเพ่ือเตรียมการรับ

การประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน 

(หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการท่ี 3)

6ฅ : องค์ความรู้หรือนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน

2 องค์ความรู้/

นวัตกรรม/ 

เร่ือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

3. โครงการผลิตแพทย์และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6

เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการท่ี 4)

6ฆ : จ านวนโครงการหรือ

กิจกรรมการบริการวิชาการด้าน

การสร้างเสริมและการป้องกัน

สุขภาพแก่ชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน

1 โครงการ/

กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

6ง : ผลงานหรือนวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่

3 ผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

6จ : องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพท่ีน าไปใช้ประโยชน์

1 เร่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

6ฉ : ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมี ต่อศูนย์บริการ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเพ่ิมข้ึน

80 ร้อยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์

4 โครงการ                  14,607,400                     -               14,607,400

เป้าประสงค์ 3 เป็นเป้าหมายปลายทางแหล่งการเรียนรู้ (learning wellness destination community) ทางด้านสุขภาพท้ังด้านสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพแบบพหุศาสตร์

รวมท้ังส้ิน

1. ส่งเสริมให้จัดต้ังศูนย์บริการ

วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวม

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้าง

เสริมสุขภาพ 

2. จัดหาบุคลากรประจ าศูนย์ 

บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ และ

การให้บริการด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ 

4. จัดหาเคร่ืองมือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี การบริการด้านสุขภาพ

และการแพทย์ท่ีทันสมัย

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการวิจัยเพ่ือการแก้ไข

ปัญหาทางด้านสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน ท้องถ่ิน
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ส่วนที่ 4 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

นิยามศัพท ์
 การติดตาม หมายถึง กระบวนการในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานเป็นระยะว่าเป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดข้ึน 
 การประเมินผล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานด้านการควบคุม ก ากับ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าด้าน
ภารกิจ รวมทั้งการประเมินกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ์ โครงการ หลังจากท่ีได้มีการเปรียบเทียบผล
ที่วัดได้ โดยวิธีการใด ๆ กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 แผนงาน/โครงการ หมายถึง  การด าเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จัดท า เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน ภายใต้เงื่อนไขช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามท่ีวางแผนไว้ ซึ่งโครงการสามารถบอก
ได้ว่าจะอะไร ท าเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร โดยใคร 
 ตัวชี้วัด ความส าเร็จ (Indicators) หมายถึง ข้อความที่แสดงหรือระบุประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือ
ประเมิน หรือตัวแปรที่ต้องการศึกษา โดยมีการระบุลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ 
และส่วนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ได้รับตากการที่ได้จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
โดยการก าหนดตัวชี้วัด ผลผลิตต้องสามารถแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขในลักษณะของจ านวน (Number) ร้อยละ 
(Percentage) อัตราส่วน (Ratio) สัดส่วน (Proportion) อัตรา (Rate) หรือค่าเฉลี่ย (Average/Mean) ทั้งนี้
ตัวชี้วัดต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรายงานผลได้ 
 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลส าเร็จของวัตถุประสงค์ในระดับโครงการ ซึ่งเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจาก
ภายหลังจากการน าผลผลิตไปใช้หรือผลแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากผลผลิต 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากสภาพที่เป็นอยู่ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งของการด าเนินงานตามโครงการ โดยไปสู่อีกสภาพหนึ่งในทางบวกและทางลบ 
 การประเมินผลโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นย า
และเชื่อถือได ้
 
4.1 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการก ากับ ติดตาม องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
สถาบัน ข้อ 5. การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้  
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1. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

1.1 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
ผู้บริหารอย่างน้อยทุก ๆ 2 ปี/ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของสถาบันอย่างครบถ้วน
รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการด าเนินงาน ในรอบปี
ถัดไปพร้อมแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายในโดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

2.1 ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจ ในการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวพร้อมกับการก ากับและตรวจสอบ เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลคุ้มค่าและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนา
องค์กรให้คล่องตัว (Lean organization) เป็นต้น 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

3.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the – job 
training) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

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

4. ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.1 ผู้บริหารความยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของสถาบันให้

ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาบันและสภาสถาบันโดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

4.2 ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินงาน 
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 4.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติมีรายงานประเมินตนเองจัดท ารายงานสรุปผลการท างานและ
รายงานการเงินของสถาบันต่อสภาสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

4.4  ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
ของสถาบันการศึกษาและรายงานการเงินของสถาบันเสนอต่อสภาเป็นประจ าทุกปี 

 
4.2 กรอบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 
 การก ากับ ติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็น
ส่วนราชการ ในระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล มีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง 
 ส าหรับกรองการก ากับ ติดตามและประเมินผล/โครงการ และความส าเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดมีรูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมินเชิงคุณลักษณะ การประเมินเชิงปริมาณและ การ
ตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีการประเมินทั้งระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการภา ยใต้
การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ 
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ภาคผนวก 



5,740,100            393,775             6,133,875        รวมโครงการ   40   โครงการ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศสตร์ 50,000 50,000 1ฆ

1.2 โครงการครุศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะครุศาสตร์ 50,000 50,000 1ฃ, 1ฆ

1.3 โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม คณะนิติรัฐศาสตร์ 10,000 10,000 1ฃ, 1ฆ

1.4 โครงการคลินิกวิชาการและการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 20,000 20,000 1ฆ

1.5 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย 27,000 27,000 1ฆ

1.6 โครงการการจัดการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 25,000 25,000 1ฃ, 1ฆ

1.7 โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 25,000 25,000 1ก, 1ข, 1ฃ, 1ค, 1ฆ, 1ฆ

130,000               77,000                207,000            

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,300,000             1,300,000         1ก, 1ข, 1ฃ, 1ค, 1ฆ, 1จ

2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (university market place) สถาบันวิจัยและพัฒนา 700,000               700,000            1ก, 1ข, 1ฃ, 1ค, 1ฆ, 1จ

3 โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 400,000               400,000            1ก, 1ข, 1ฃ, 1ค, 1ฆ, 1จ

2,400,000             -                     2,400,000         

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ  7 โครงการ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน

โครงการย่อย

เป้าประสงค์  1 ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินและเขตเมืองด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยการวิจัยเป็นฐานพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

รวมโครงการ 3 โครงการ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ 4,000 4,000 1ง, 1ฉ, 1ช, 1ซ 

1.2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1ง, 1ฉ, 1ช, 1ซ 

1.3 โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตรสหสาขาวิชา หลักสูตรระยะส้ัน /หลักสูตรเพ่ิมคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย 5,000 5,000 1จ

1.4 โครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 25,000 25,000 1ฆ

1.5 โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ 1ช, 1ฌ, 1ญ

1.6 โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คณะครุศาสตร์ 20,000 20,000 1ฉ

1.7 โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ คณะนิติรัฐศาสตร์ 30,000 30,000 1ฆ, 1ฏ

1.8 โครงการประกวดแข่งขันการจัดส่ือประชาสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 1ฉ, 1ช

1.9 โครงการพัฒนาส่ือการสอนออนไลน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 50,000 50,000 1ฉ, 1ช

1.10 โครงการพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะสูง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30,000 30,000 1ฉ

1.11 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 1ฉ, 1ซ

1.12 โครงการ Open house คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30,000 30,000 1ฉ, 1ซ

140,000              74,000               214,000           

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก คณะครุศาสตร์/ฝ่ายนวัตกรรมและส่ือ 700,000               700,000            1ง, 1ฉ, 1ช, 1ซ 

700,000               -                     700,000            

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

เป้าประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบางและโรงเรียนในโครงการพระราชด าริรวมท้ังการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนท่ี

ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ 12 โครงการ

รวมโครงการ 1 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

โครงการหลัก  1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนท่ี

โครงการย่อย

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป้าประสงค์ท่ี 6 โครงการย่อยท่ี 1.2)
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการสืบสานเพณีวัฒนธรรมไทย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี                  30,000 30,000 1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ

1.2 โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน คณะนิติรัฐศาสตร์ 2,500 2,500 1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ

1.3 โครงการกีฬาสีภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 30,000 30,000 1ฌ

1.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา คณะพยาบาลศาสตร์ 30,000 30,000 1ฌ, 1ฏ

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 20,000 20,000 1ฌ

1.6 โครงการไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ 5,000 5,000 1ฌ, 1ฏ

1.7 โครงการสืบสานเพณีวัฒนธรรม ส านักกิจการนักศึกษา 60,000 60,000 1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ

1.8 โครงการค่าย เรียนรู้ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 50,000 50,000 1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ

1.9 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณะครุศาสตร์ 101,110 101,110 1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ

225,000              103,610             328,610           

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และมีวินัยของชาติ คณะนิติรัฐศาสตร์ 500,000               500,000            1ค, 1ฆ, 1ช, 1ซ, 1ฏ

2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส านักกิจการนักศึกษา 800,000               800,000            1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ, 1ฐ 

1,300,000            1,300,000        

รวมโครงการ  9  โครงการ

รวมโครงการ  2  โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็นไทยเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ิน

โครงการย่อย

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็นไทยเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ิน
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม

(ร่วมกับ 3 หลักสูตรของคณะฯ-นิติศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์-รัฐศาสตร์)

 คณะนิติรัฐศาสตร์ 1ฐ

1.2  โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาล

 3 รายวิชา

คณะพยาบาลศาสตร์ 60,000 60,000 1ฐ

1.3 โครงการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาท้องถ่ิน

คณะครุศาสตร์ 139,165 139,165 1ฐ

1.4 โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการพัฒนาท้องถ่ิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30,000 30,000 1ฐ

1.5. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,100                 15,100              1ฐ

105,100              139,165             244,265           

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และมีวินัยของชาติ คณะนิติรัฐศาสตร์ 1ค, 1ฆ, 1ช, 1ซ, 1ฏ

2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส านักกิจการนักศึกษา 1ฌ, 1ญ, 1ฎ, 1ฏ, 1ฐ 

-                     -                    -                 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ 5 โครงการ

รวมโครงการ  2 โครงการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าประสงค์ 3  โครงการท่ี 2)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ท่ี 1  เป้าประสงค์ 3 โครงการท่ี 3)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการย่อยท่ี 1.3)

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 4 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนท่ีบริการและมีการประเมินผล สังเคราะห์การบูรณาการ

โครงการหลัก  1. โครงการบูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการย่อย
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการ สูงวัยอย่างมีคุณค่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30,000 30,000 1ฑ, 1ด

1.2 โครงการ แวะมาถามข่าว พ่อยัยแม่ยัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 1ฑ, 1ด

40,000                -                    40,000             

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ สถาบันวิจัยและพัฒนา/

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

700,000               700,000            1ฑ, 1ฒ, 1ณ, 1ด 

700,000              -                    700,000           

โครงการย่อย

ล าดับ
โครงการ หน่วยงาน

รวมโครงการ 2 โครงการ

เป้าประสงค์ 5 กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี มีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย มีการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืนโดยชุมชนสามารถจัดการคนเองได้และมีดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการยกระดับสุขภาวะทุกช่วงวัยและการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน

รวมโครงการ 1 โครงการ

ประเภทงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

58 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 
5,740,100 393,775 6,133,875 

 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (9 โครงการ)  
1. โครงการจดัท าวารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  
2. โครงการจดัท าฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย  
3. โครงการพัฒนาสื่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อสร้างผูเ้รียน 

ที่มีสมรรถนะสูง 
4. โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
5. โครงการ Open house 
6. โครงการค่าย เรียนรู้ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
7. โครงการบริการวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ 

แบบบูรณาการกับการพัฒนาท้องถิ่น 
8. โครงการ สูงวัยอยา่งมีคุณค่า 
9. โครงการ แวะมาถามข่าว พ่อยัยแม่ยัย 

   600,000  50,000  650,000  

 คณะพยาบาลศาสตร์ (6 โครงการ)  
  1. โครงการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน ์
  2. โครงการกีฬาสภีายใน 
  3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา 
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา 
  5. โครงการไหว้คร ู
  6. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในรายวิชาปฏิบัติการ    

การพยาบาล 3 รายวิชา 

195,000    -    195,000  

 คณะครุศาสตร์ (6 โครงการ)  
  1. โครงการครุศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน 
  2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  4. โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 
  5. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  6. โครงการบูรณาการ การเรยีนการสอน การวิจยั บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น 

750,000  264,275  1,014,275  

 คณะบรหิารธรุกิจฯ (1 โครงการ)  
  1. โครงการสืบสานเพณีวัฒนธรรมไทย 

30,000  -    30,000  

 คณะนิตริัฐศาสตร์ (5 โครงการ)  
  1. โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม 
  2. โครงการวารสารสังคมศาสตร ์
  3. โครงการจัดการความรูด้้านการผลิตบณัฑิตและการวิจัย 
  4. โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตรส์านเสวนาเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ 
  5. โครงการประกวดแข่งขันการจัดสื่อประชาสัมพันธ ์
  6. โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

565,000      2,500  567,500  
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คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 
5,740,100 393,775 6,133,875 

  7. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามคัคีและมีวินัยของชาติ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 โครงการ)  
1. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนและศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

15,100    15,100  

 บัณฑิตวิทยาลัย (3 โครงการ)  
  1. โครงการคลินิกวิชาการและการวิจัย 
  2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูร้ะดับบณัฑติศึกษาสู่ชุมชน 
  3. โครงการเตรียมความพร้อมพฒันาหลักสตูรสหสาขาวิชา หลักสตูรระยะสั้น/หลักสตูร   

เพิ่มคุณวุฒิ 

25,000 27,000 52,000  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา (5 โครงการ)  
  1. โครงการการจดัการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ 
  2. โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
  3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
  4. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (university market place) 
  5. โครงการยกระดับคณุภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผูสู้งอายุและเตรยีมพร้อมสู่วัยเกษียณ 

2,700,000  50,000  2,750,000  

 ส านักกิจการนักศึกษา (2 โครงการ) 
  1. โครงการสืบสานเพณีวัฒนธรรม 
  2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณไีทยและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

860,000  -    860,000  

 

 



         3,865,600          8,470,185        12,335,785 รวมโครงการ  28    โครงการ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ 793,900 793,900 2ก

1.2 โครงการพัฒนานักศึกษาครูสู่วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ 7,610 7,610  2ก, 2ข

1.3 โครงการพัฒนานักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ 30,000 43,040 73,040  2ก, 2ข

1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก คณะครุศาสตร์ 295,800             295,800             2ก, 2ข

1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิจัยฯ ป.เอก คณะครุศาสตร์ 56,800              56,800               2ก, 2ข

1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท คณะครุศาสตร์ 1,201,400          1,201,400          2ก, 2ข

1.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท คณะครุศาสตร์ 1,585,200          1,585,200          2ก, 2ข

1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิจัยฯ ป.โท คณะครุศาสตร์ 83,400              83,400               2ก, 2ข

1.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีศึกษา ป.โท คณะครุศาสตร์ 106,100             106,100             2ก, 2ข

1.10 ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 1,653,200          1,653,200          2ก, 2ข

1.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 300,000             300,000             2ก, 2ข

1.12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณะครุศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 300,000             300,000             2ก, 2ข

1.13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โครงการย่อย ดังน้ี 

 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

       ในศตวรรษท่ี 21 

 1.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 บัณฑิตวิทยาลัย 30,000 30,000  2ก, 2ข

              30,000          6,456,450         6,486,450

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

โครงการหลัก  1. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตครู

โครงการย่อย

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 1 กระบวนการผลิตครูมีคุณภาพ

รวมโครงการ  13 โครงการ
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โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์            2,200,000          2,200,000  2ก, 2ข, 2ฃ, 2ค, 2ฅ, 2ฆ, 2ง, 

2จ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย              300,000             300,000 2ฅ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ, 2จ 

         2,500,000                    -           2,500,000

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 50,000 243,130 293,130 2ข

1.2 โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมนักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

คณะครุศาสตร์ 53,165 53,165 2ข

1.3 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาวะผู้น า (ป.เอก) บัณฑิตวิทยาลัย 90,000 90,000 2ข

1.4 โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง บัณฑิตวิทยาลัย              285,000             285,000 2ข

1.5 โครงการอบรมเทคนิคการการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการจัดการเรียนรู้

ในยุคปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศสตร์ 14,000 14,000 2ฃ, 2ค

50,000 685,295 735,295

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ  2 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 2 นักศึกษาครูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ

รวมโครงการ  5 โครงการ

หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาครู

โครงการย่อย
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โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์  2ก, 2ข, 2ฃ, 2ค, 2ฅ, 2ฆ, 2ง, 

2จ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย 2ฅ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ, 2จ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ คณะครุศาสตร์ 27,600 27,600 2ฅ

1.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 148,140 148,140 2ฅ

1.3 โครงการการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30,000 30,000 2ฅ

30,000 175,740 205,740

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์  2ก, 2ข, 2ฃ, 2ค, 2ฅ, 2ฆ, 2ง, 

2จ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย 2ฅ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ, 2จ 

หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

รวมโครงการ 3 โครงการ

รวมโครงการ 2 โครงการ

ล าดับ

โครงการหลัก  1.  โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนฐานสมรรถนะ

โครงการย่อย

รวมโครงการ 2 โครงการ

เป้าประสงค์ 3 หลักสูตรครุศาสตร์มีนวัตกรรมเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ประเภทงบประมาณ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 2)

โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 2)
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอง ส าหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย 40,000 40,000 2ฆ, 2ง

1.2 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสู่การท างาน คณะครุศาสตร์/บัณฑิตวิทยาลัย 33,500 33,500 2ฆ, 2ง

40,000 33,500 73,500

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์  2ก, 2ข, 2ฃ, 2ค, 2ฅ, 2ฆ, 2ง, 

2จ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย 2ฅ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ, 2จ 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

รวมโครงการ 2 โครงการ

เป้าประสงค์ 4 บัณฑิตครูมีอาชีพ ท่ี 2 รองรับซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสอดคล้องกับวิชาเอกท่ี ศึกษาหรือสอดคล้องตามบริบทอ่ืน ๆ

ล าดับ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ  2 โครงการ

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพท่ี 2 ส าหรับนักศึกษาครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการย่อย

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการ

ประเภทงบประมาณ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 2)
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ การเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

โครงการย่อย ดังน้ี 

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

1.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย 2ก, 2ข, 2จ

1.2 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรท่ีพัฒนาทักษะเดิม(Upskill) 

เพ่ิมเติมทักษะใหม่(Reskill) สร้างทักษะใหม่ (New skill)

 คณะครุศาสตร์ 10,000 3,000 13,000 2จ

10,000 3,000 13,000

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์  2ก, 2ข, 2ฃ, 2ค, 2ฅ, 2ฆ, 2ง, 

2จ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย 2ฅ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ, 2จ 

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

เป้าประสงค์ 5 ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูประจ าการท่ีเป็นศิษย์เก่ามีศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ 2 โครงการ

รวมโครงการ 2 โครงการ

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูประจ าการ

โครงการย่อย

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 

โครงการย่อยท่ี 1.13)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 2)
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ 10,000 10,000 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

1.2 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด            1,205,600           1,106,200          2,311,800 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

         1,205,600          1,116,200         2,321,800

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์  2ก, 2ข, 2ฃ, 2ค, 2ฅ, 2ฆ, 2ง, 

2จ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ

2 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

บัณฑิตวิทยาลัย 2ฅ, 2ฉ, 2ช, 2ซ, 2ฌ, 2จ 

โครงการหลัก  1.  โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการย่อย

รวมโครงการ 2 โครงการ

รวมโครงการ  2 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 6 พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนาให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพ้ืนท่ีในด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 2)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

3,865,600 8,470,185 12,335,785 

 คณะครุศาสตร์ (21 โครงการ)  
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   
  2. โครงการพัฒนานักศึกษาครสููว่ิชาชีพ 
  3. โครงการพัฒนานักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบรหิารการศกึษา ป.เอก 
  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิจัยฯ ป.เอก 
  6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบรหิารการศกึษา ป.โท 
  7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท 
  8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิจัยฯ ป.โท 
  9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีศึกษา ป.โท 
 10. ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 
 12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณะครุศาสตรร์ะดับบัณฑติศึกษา 
 13. โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑติครสูู่ความเป็นเลิศ 
 14. โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามพระราโชบายด้านการศึกษา 
 15. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทีส่่งเสริมนักศึกษาครูให้มีคณุลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายดา้นการศึกษา 
 16. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอง ส าหรับนักศึกษาคร ู
 17. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์และพัฒนาทักษะสู่การท างาน 
 18. โครงการพัฒนาอาจารยด์้านการจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ 
 19. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 20. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูด้วยหลักสตูรที่พัฒนาทักษะเดิม (Upskill) 

เพิ่มเตมิทักษะใหม่ (Reskill) สร้างทักษะใหม่ (New skill) 
 21. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

2,330,000  6,944,985  9,274,985  

 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2 โครงการ)  
  1. โครงการอบรมเทคนคิการการจัดการเรยีนการสอนที่ตอบสนองการจัดการเรยีนรู้ 

ในยุคปัจจุบัน 
  2. โครงการการจดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 

30,000  14,000  44,000  

 บัณฑิตวิทยาลัย (4 โครงการ)  
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนและการเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

โครงการย่อย ดังนี้  
 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 1.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะการวจิัยนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

  2. โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู่การพัฒนาผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจยัเป็นฐาน 

  3. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาวะผู้น า (ป.เอก) 
  4. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืง 

300,000  405,000  705,000  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด (1 โครงการ) 
1.  โครงการสนบัสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,205,600  1,106,200  2,311,800  

 



16,212,700       2,579,580   18,792,280 รวมโครงการ  50  โครงการ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาเอกสารรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3ฃ, 3ญ

1.2 โครงการสนับสนุนการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษาครุศาสตร์  คณะครุศาสตร์           10,000           10,000 3ค, 3ฅ  

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับกรท างาน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี                  30,000           30,000 3ก, 3ข, 3ค, 3ฅ, 3ฆ

1.4 โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม 

(ร่วมกับ 3 หลักสูตรของคณะฯ-นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์)

  คณะนิติรัฐศาสตร์ 3ก, 3ข, 3ฃ, 3ค, 3ฅ

1.5 โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลและวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปี

การศึกษาถัดไป

  คณะพยาบาลศาสตร์                100,000          100,000 3ก

1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์อาจารย์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning

  คณะพยาบาลศาสตร์                  50,000           50,000 3ง, 3ค

1.7 โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการจัดการเรียนการสอนท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน

การส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู บ าบัดรักษาและแก้ปัญหาสุขภาพ

  คณะพยาบาลศาสตร์                  20,000           20,000 3ข, 3ฃ, 3ง

1.8 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 24,900          24,900          3ข, 3ฃ, 3ค, 3ฅ

200,000              34,900         234,900        

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม  ส านักกิจการนักศึกษา/ทุกคณะ 1,100,000             1,100,000      3ก, 3ข, 3ฃ, 3ค 

2 โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบรายใหม่ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชน  ส านักกิจการนักศึกษา 850,000               850,000         3ค, 3ฅ, 3ฆ, 3ง  

1,950,000           -              1,950,000     

ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ 8 โครงการ

รวมโครงการ 2 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

โครงการย่อย

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

เป้าประสงค์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Social lab-based)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการย่อยท่ี 1.3
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6,963,000             6,963,000      3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์           30,000           30,000 3ฉ, 3ช

1.3 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์          153,280          153,280 3ฆ, 3ง, 3จ, 3ฉ, 3ช

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี                  88,500          370,800          459,300 3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

1.5 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี          862,000          862,000 3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

1.6 โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน คณะนิติรัฐศาสตร์  ไม่ใช้งบประมาณ 3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

1.7 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะนิติรัฐศาสตร์           60,000           60,000 3ช

1.8 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบใบประกอบวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์                150,000          150,000 3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์อาจารย์เพ่ือพัฒนารูปแบบและเคร่ืองมือประเมินผล

สมรรถนะนักศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ 50,000 50,000 3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

1.10 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า

   - ด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

   - ด้านภาษาอังกฤษ

   - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   - การเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์                  75,000           75,000 3ฆ, 3ง, 3ฉ, 3ช

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

โครงการย่อย

เป้าประสงค์  2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และ ช้ันปีท่ี 4

คณะพยาบาลศาสตร์                200,000          200,000 3ฉ, 3ช

1.12 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง คณะพยาบาลศาสตร์                  20,000           20,000 3ฆ, 3ง

1.13 โครงการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย             2,000             2,000 3ฉ, 3ช

1.14 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย                  10,000           10,000 3ฃ, 3ฆ

1.15 โครงการอบรมการใช้ระบบ I-Thesis บัณฑิตวิทยาลัย             2,000             2,000 3ช, 3ฌ, 3ญ

1.16 โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย                  10,200           20,000           30,200 3ฌ, 3ญ

1.17 โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย                  10,000           10,000 3ฆ, 3ง, 3จ

7,576,700           1,500,080     9,076,780     

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏส าหรับศตวรรษท่ี 21

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 1,500,000             1,500,000      3จ, 3ฉ, 3ช 

2 โครงการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบรายใหม่ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชน  ส านักกิจการนักศึกษา 3ค, 3ฅ, 3ฆ, 3ง  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการฯ ศูนย์วิทยบริการ 1,000,000             1,000,000      3ช, 3จ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต  ส านักกิจการนักศึกษา 1,300,000             1,300,000      3จ

5 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน ส านักวิชาการและประมวลผล 1,200,000             1,200,000      3ฆ, 3ช, 3ฌ, 3ฏ, 3ฐ, 3ฑ 

5,000,000           -              5,000,000     

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ  17 โครงการ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ 5 โครงการ

ล าดับ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1 โครงการท่ี 2)
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการประชุมวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์           20,000           20,000 3ฌ, 3ญ

1.2 โครงการ พัฒนาการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                  20,000           20,000 3ฌ, 3ญ

1.3 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์           15,000           15,000 3ซ, 3ฌ, 3ญ

1.4 โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์  ไม่ใช้งบประมาณ 3ซ, 3ฌ, 3ญ

1.5 โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม 

(ร่วมกับ 3 หลักสูตรของคณะฯ -นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์)

คณะนิติรัฐศาสตร์ 3ซ, 3ฌ, 3ญ

1.6 โครงการวารสารสังคมศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์           25,000           25,000 3ฌ, 3ญ

1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับ

นานาชาติ)

คณะพยาบาลศาสตร์                  20,000           20,000 3ฌ, 3ญ

1.8 สนับสนุนงบประมาณในการผลิตแผลงานวิชาการ วิจัยบทความวิชาการ ต าราและ

นวัตกรรมทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์                400,000          400,000 3ฌ, 3ญ

1.9 โครงการมอบหมวกและเส้ือ คณะพยาบาลศาสตร์ 60,000 60,000 3ฆ, 3ง, 3จ, 3ซ

1.10 โครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ 60,000 60,000 3ฆ, 3ง, 3จ, 3ซ

1.11 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 200,000 200,000 3ฆ, 3ง, 3จ, 3ซ

1.12 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 40,000 40,000 3ฆ, 3ง, 3จ, 3ซ

1.13 โครงการพัฒนางานวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย             4,000             4,000 3ฌ, 3ญ

1.14 โครงการพัฒนางานวารสารนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย             4,000             4,000 3ฌ, 3ญ

1.15 โครงการพัฒนางานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย             4,000             4,000 3ฌ, 3ญ

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1.  โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการย่อย

เป้าประสงค์ 3 มุ่งเน้นน าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือท้องถ่ินให้เป็นท่ียอมรับระดับชาติและ มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

(ใช้งบประมาณร่วมกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการย่อยท่ี 1.3
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา           25,000           25,000 3ฌ, 3ญ

1.17 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา 100,000         100,000         3ฌ, 3ญ

800,000              197,000        997,000        

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน ส านักวิชาการและประมวลผล 3ฆ, 3ช, 3ฌ, 3ฏ, 3ฐ, 3ฑ 

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                330,000 537,600         867,600         3ฆ, 3ช, 3ฌ, 3ฏ, 3ฐ, 3 ฑ

1.2 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์           10,000           10,000 3ฏ, 3ฐ, 3ฑ

1.3 โครงการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะนิติรัฐศาสตร์  ไม่ใช้งบประมาณ 3ฏ 

1.4 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการท้องถ่ินและนวัตกรรมชุมชน คณะนิติรัฐศาสตร์                   6,000             6,000 3ฏ

1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์                  50,000           50,000 3ฏ, 3ฎ, 3ฐ, 3ฑ

1.6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (MIS)  คณะพยาบาลศาสตร์                300,000          300,000          600,000 3ฏ, 3ฎ, 3ฐ, 3ฑ

686,000              847,600        1,533,600     

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ 6  โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการย่อย

เป้าประสงค์ 4 เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของศิษย์เก่าและประชาชนในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

รวมโครงการ 17 โครงการ

โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ 1 โครงการ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 2  โครงการท่ี 5)

ประเภทงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน ส านักวิชาการและประมวลผล 3ฆ, 3ช, 3ฌ, 3ฏ, 3ฐ, 3ฑ 

รวมโครงการ 1 โครงการ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 2 โครงการท่ี 5)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

16,212,700 2,579,580 18,792,280 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์(6 โครงการ)  

  1. โครงการพัฒนาเอกสารรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน 
  2. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทลั 
  4. โครงการยกระดับคณุภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  5. โครงการประชุมวชิาการ 
  6. โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเชิงคุณภาพ 

7,313,000 587,600 7,900,600 

คณะครุศาสตร์ (3 โครงการ)  
1. โครงการสนับสนุนการมีรายไดร้ะหว่างเรยีนของนักศึกษาครุศาสตร ์
2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาครุศาสตร ์
3. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 173,280 173,280 

คณะบริหารธรุกิจฯ (3 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาบูรณาการกับกรท างาน 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. โครงการจัดการเรียนการสอนคณะบรหิารธรุกิจและการบญัชี 

118,500 1,232,800 1,351,300 

คณะนติิรัฐศาสตร์ (5 โครงการ)  
1. โครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
2. โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพนักศึกษา

ให้เป็นผู้มีอัตลักษณต์ามคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์  
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

3. โครงการวารสารสังคมศาสตร ์
4. โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน 

6,000 100,000 106,000 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสูส่ังคมเศรษฐกิจดจิิทัล 

 24,900 24,900 

คณะพยาบาลศาสตร์ (16 โครงการ)  
  1. โครงการประชุมสัมมนาประเมินผลและวางแผนพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน           

ในปีการศึกษาถัดไป 
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการณ์อาจารย์เพื่อพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนแบบ      

Active Learning 
  3. โครงการจัดการความรูด้้านการวิจัย และการจดัการเรียนการสอนท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน

การส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู บ าบัดรกัษาและแก้ปัญหาสุขภาพ 
  4. โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่สอบใบประกอบวิชาชีพ 
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการณ์อาจารย์เพื่อพัฒนารูปแบบและเครื่องมือประเมินผล 

สมรรถนะนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  6. โครงการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาแรกเข้า 

   - ด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   - ด้านภาษาอังกฤษ 

1,795,000 300,000 2,095,000 
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คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

16,212,700 2,579,580 18,792,280 

   - ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      - การเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล 
  7. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และ ช้ันปีท่ี 4 
  8. โครงการปฐมนิเทศและประชมุผู้ปกครอง 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่    
ระดับนานาชาติ) 

10. สนับสนุนงบประมาณในการผลิตแผลงานวิชาการ วิจัยบทความวิชาการ ต าราและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

11. โครงการมอบหมวกและเสื้อ 
12. โครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน 
13. โครงการเตรียมความพร้อมกอ่นส าเร็จการศึกษา  
14. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
15. โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
16. โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (MIS) 
บัณฑิตวิทยาลัย (8 โครงการ)  

  1. โครงการพัฒนาระดบัภาษาองักฤษ 
  2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
  3. โครงการอบรมการใช้ระบบ I-Thesis 
  4. โครงการน าเสนอผลงานทางวชิาการระดบับัณฑติศึกษาระดับชาติ  
  5. โครงการเปิดโลกทัศน์ระดับบณัฑิตศึกษา 
  6. โครงการพัฒนางานวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  7. โครงการพัฒนางานวารสารนานาชาติ 
  8. โครงการพัฒนางานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 

30,200 36,000 66,200 

ส านักวิชาการและประมวลผล (1 โครงการ) 
1. โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนและการสอน 

1,200,000  1,200,000 

ส านักกิจการนักศึกษา (3 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนา Soft Skills ดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม 
2. โครงการเสริมสรา้งการเป็นผู้ประกอบรายใหม่ให้กับนักศึกษา ศษิย์เก่าและประชาชน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกีฬาและกิจกรรมเสรมิสรา้งอัตลักษณ์บณัฑิต 

3,250,000  3,250,000 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย   

 125,000 125,000 

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ (1 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัส าหรับศตวรรษที่ 21 

1,500,000  1,500,000 

ศูนย์วิทยบริการ (1 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบ้ริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบรกิารฯ 

1,000,000  1,000,000 

 



222,916,800      111,870,660   334,767,460       รวมโครงการ 47 โครงการ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 4ก, 4ช

1.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือเพ่ือยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศสตร์                10,000 10,000                4ข, 4ฃ

1.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือขยายเครือข่าย คณะครุศาสตร์ 2,000 2,000 4ก, 4ฃ

1.4 โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม 

(ร่วมกับ 3 หลักสูตรของคณะฯ-นิติศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,รัฐศาสตร์)

คณะนิติรัฐศาสตร์ 4ก, 4ฃ

1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 25,000 25,000 4ข, 4ฃ

10,000             47,000           57,000               

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับการบริการจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักงานอธิการบดี            1,350,000 1,350,000             4ก, 4ข, 4ช, 4ซ

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ ส านักงานอธิการบดี              150,000 150,000               4ก, 4ข, 4ช, 4ซ

1,500,000         -                1,500,000          รวมโครงการ 2 โครงการ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

รวมโครงการ 5 โครงการ

หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ
โครงการ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป้าประสงค์ท่ี 1

 โครงการย่อยท่ี 1.3

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ 1 เกิดการปฏิรูปองค์กรสู่มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ีเต็มรูปแบบ เพ่ือไปสู่การปรับเปล่ียนแนวคิดและสร้างทัศนคติใหม่ (Agile organization) ท่ีมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

โครงการย่อย

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 209,214,600 110,046,500    319,261,100 4ก, 4ค, 4ฅ

1.2 โครงการพัฒนาส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี 90,000 67,700            157,700 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ 

1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 200,000 200,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ 

1.4 โครงการค่ายพัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30,000 30,000 4ค, 4ฅ, 4ง

1.5 โครงการค่ายพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการให้ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ี

สูงข้ึน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15,000 15,000 4ค, 4ฅ, 4จ

1.6 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 449,200 113,800 563,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ 

1.7 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี           100,000               100,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ 

1.8 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย

คณะนิติรัฐศาสตร์ 15,000 15,000 4ค, 4ฆ, 4ง

1.9 โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ 4ข, 4ค, 4ฅ

1.10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน การวัดและประเมินผล วิชาการ

และทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ             29,200                 29,200 4ค, 4ฆ, 4ง

1.11 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 620,000 620,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ 

1.12 สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 70,000 70,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง

             250,000               250,000

1.14 โครงการพัฒนางานและศักยภาพบุคลากร ส านักกิจการนักศึกษา              113,700               113,700 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ 

211,067,500 110,357,200 321,424,700

1.13

รวมโครงการท้ังหมด 14 โครงการ

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1.  โครงการพัฒนาสมรรถณะบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

โครงการย่อย

เป้าประสงค์ 2 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการเปล่ียนแปลง

การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเรียนต่อปริญญาเอกและอบรบมหลักสูตรเฉพาะทาง 

จ านวน 1 ทุน

คณะพยาบาลศาสตร์ 4ค, 4ฅ, 4ฆ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานอธิการบดี 1,900,000 1,900,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ

1,900,000         -                1,900,000          

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการพัฒนาระบบการส่ือสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 4ช, 4ญ

1.2 โครงการ Meeting Scheduling คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 4ช, 4ซ

1.3 โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพภายในระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20,000 20,000 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ

1.4 พัฒนาระบบการสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ online คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 4ฉ, 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ  

1.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย

คณะครุศาสตร์ 15,000 15,000 4ก, 4ญ

1.6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและโครงการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 15,000 15,000 4ฉ, 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ

1.7 โครงการแนวปฏิบัติท่ีดีของการผลิตบัณฑิตและการวิจัย คณะครุศาสตร์                20,000 20,000 4ช

1.8 โครงการจัดท าแผนส าหรับการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 30,000 30,000 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ

1.9  โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี คณะครุศาสตร์ 41,000 41,000 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ

1.10 โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์              200,000 267,260 467,260 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ

1.11 โครงการแผนบริหารจัดการส านักงนคณบดีเพ่ือประสิทธิภาพการท างาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี           355,300 355,300 4ฉ, 4ช, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ 

1.12 โครงการทบทวนแผนคณะนิติรัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 20,000 20,000 4ฉ, 4ช, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ 

1.13 โครงการบริหารความเส่ียงคณะนิติรัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 2,000 2,000 4ฉ, 4ช, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ 

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1.  โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล

โครงการย่อย

เป้าประสงค์ 3 มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ 1 โครงการ

78 



 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.14 โครงการพัฒนาคณะนิติรัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 14,600 214,000 228,600 4ฉ, 4ช, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ 

1.15 โครงการการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ 40,000 40,000 4ฉ, 4ช, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ 

1.16 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 100,000 100,000 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ

1.17 โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 31,700           297,400 329,100 4ก, 4ช

1.18 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 8,000 8,000 4ก, 4ช

1.19 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 20,000 20,000 4ค, 4ฅ, 4ฆ, 4ง, 4จ

1.20 โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล ส านักวิชาการและประมวลผล 113,700 64,500            178,200 4ช, 4ซ, 4ญ

1.21 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการนักศึกษา “Smart Service 

Team”

 ส านักกิจการนักศึกษา 19,500            19,500                4ช, 4ญ

1.22 โครงการจิบกาแฟแชร์งาน  ส านักกิจการนักศึกษา 12,000            12,000                4ช, 4ซ

1.23 โครงการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษา “Mind Care Center”  ส านักกิจการนักศึกษา 33,000            33,000                4ช, 4ซ

1.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 21,900 64,500 86,400 4ฉ, 4ช, 4ญ, 4ฎ, 4ฏ 

593,900 1,466,460 2,040,360

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ส านักงานอธิการบดี 6,647,800 6,647,800 4ฉ, 4ช, 4ซ, 4ฌ, 4ญ

2 โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (51 หลักสูตร) ส านักงานอธิการบดี            1,197,600 1,197,600  4ฎ, 4ฏ

7,845,400         -                7,845,400          

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการท้ังหมด 24 โครงการ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

รวมโครงการ 2 โครงการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

222,916,800 111,870,660 334,787,460 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็  (1 โครงการ) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

209,214,600  110,046,500 319,261,100  

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ (9 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือเพือ่ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
4. โครงการค่ายพัฒนาอาจารยเ์พื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5. โครงการค่ายพัฒนาสายสนับสนุนวิชาการให้ไดร้ับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
6. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กร 
7. โครงการ Meeting Scheduling 
8. โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
9. พัฒนาระบบการสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ online 

285,000  30,000  315,000  

คณะครุศาสตร์ (8 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่าย 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร ์
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการงบประมาณและโครงการคณะครุศาสตร์ 
5. โครงการแนวปฏิบตัิที่ดีของการผลิตบัณฑติและการวิจยั 
6. โครงการจัดท าแผนส าหรับการบริหารจดัการคณะครุศาสตร์ 
7. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
8. โครงการพัฒนาคณะครศุาสตร ์

 669,200  484,060  1,153,260  

คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี (2 โครงการ)  
1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร   
2. โครงการแผนบริหารจัดการส านักงนคณบดีเพื่อประสิทธิภาพการท างาน 

   -    455,300  455,300  

คณะนติิรัฐศาสตร์ (5 โครงการ)  
1. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย การเผยแพรผ่ลงานวิจยั พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั 
2. โครงการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑติและการวิจยั 
3. โครงการทบทวนแผนคณะนติิรฐัศาสตร์ 
4. โครงการบริหารความเสีย่งคณะนิติรัฐศาสตร์ 
5. โครงการพัฒนาคณะนิตริัฐศาสตร ์

51,600 214,000 265,600  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน การวดัและประเมินผลวิชาการและทักษะ

ทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 -    29,200  29,200  

คณะพยาบาลศาสตร์ (6 โครงการ)  
1. สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรมวิชาการ 
2. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ 
3. การพัฒนาอาจารย์เพื่อเรียนต่อปริญญาเอกและอบรบมหลักสูตรเฉพาะทาง จ านวน 1 ทุน 

1,111,700  297,400  1,409,100  
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คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

222,916,800 111,870,660 334,787,460 
4. โครงการการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในขององค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 
5. โครงการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
6. โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร ์
บัณฑิตวิทยาลัย (2 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรบณัฑิตวิทยาลัย 

0 28,000 28,000  

ส านักงานอธิการบดี (6 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริการจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจดัการ 
3. โครงการพัฒนาส านักงานอธิการบด ี
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวทิยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 
6. โครงการยกระดับและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (51 หลักสตูร) 

11,335,400  67,700  11,403,100  

สถาบันวิจัยและพัฒนา (2 โครงการ)  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 

21,900  89,500  111,400  

ส านักกิจการนักศึกษา (4 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนางานและศักยภาพบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพการบริการนักศึกษา “Smart Service Team” 
3. โครงการจิบกาแฟแชร์งาน 
4. โครงการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษา “Mind Care Center” 

113,700  64,500  178,200  

ส านักวิชาการและประมวลผล (1 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาส านักวิชาการและประมวลผล 

113,700  64,500  178,200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4,817,500             13,300           4,830,800       รวม  6  โครงการ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการจิตอาสา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อม

 คณะครุศาสตร์             10,000 10,000            5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ

1.2 โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหัส คณะพยาบาลศาสตร์                     5,000 5,000              5ก, 5ข, 5ฃ

1.3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย              3,300 3,300              5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ

5,000                   13,300           18,300           

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม 850,000                 850,000            5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ, 5ฆ, 5ง, 5จ, 5ฉ

850,000               -                850,000          

หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

รวมโครงการ 1 โครงการ

โครงการย่อย

โครงการหลัก  1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ 3 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 1 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ล าดับ โครงการ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ, 5ฆ, 5ง, 5จ, 5ฉ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการรักษ์โลก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                   15,000 15,000            5ช, 5ซ

15,000                 -                15,000           

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ, 5ฆ, 5ง, 5จ, 5ฉ

2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความ

สะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

 ส านักงานอธิการบดี               3,947,500 3,947,500        5ซ, 5ฎ 

3,947,500             -                3,947,500       

รวมโครงการ 1 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ
ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ 2 โครงการ

หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 2 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถ่ินโดยด าเนินการให้พ้ืนท่ีของ

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นหน่วยงานต้นแบบตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง มาจากพระราช ด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

-                                                                    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

เป้าประสงค์ 3 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

โครงการย่อย

โครงการหลัก  1. โครงการจิตอาสา อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการ 1 โครงการ

ล าดับ โครงการ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ, 5ฆ, 5ง, 5จ, 5ฉ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  5ก, 5ข, 5ฃ, 5ค, 5ฅ, 5ฆ, 5ง, 5จ, 5ฉ

2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความ

สะดวก และการจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม

 ส านักงานอธิการบดี 5ซ, 5ฎ 

หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ 5  เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและจัดอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย

รวมโครงการ  1 โครงการ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

เป้าประสงค์ 4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความปลอดภัยทางด้านกายภาพ ด้านเคมีและชีวภาพ

รวมโครงการ  1 โครงการ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ล าดับ โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 3 โครงการท่ี 2)

-                                                                    

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

 (ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ 1 โครงการท่ี 1)

-                                                                    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

4,817,500 13,300 4,830,800 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ (1 โครงการ) 
1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

850,000    850,000  

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ (1 โครงการ)  
1. โครงการรักษ์โลก 

15,000  -    15,000  

คณะพยาบาลศาสตร์  (1 โครงการ)  
1. โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสายรหัส 

5,000    5,000  

คณะครุศาสตร์  (1 โครงการ)  
1. โครงการจิตอาสา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

-    10,000   10,000  

บัณฑิตวิทยาลัย  (1 โครงการ)  
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

  3,300 3,300  

ส านักงานอธิการบดี  (1 โครงการ) 
1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและการจัดการ

มหาวิทยาลยัสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม 

3,947,500    3,947,500  

 



14,607,400        -                14,607,400   รวม  5  โครงการ

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โครงการจัดต้ังคณะแพทย์ 7,494,900              7,494,900         6ก

1.1 โครงการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ 4,112,500              4,112,500         6ก

11,607,400           11,607,400      

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการยกระดับการเรียนการสอนและการประเมิน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์               1,750,000 1,750,000          6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง ,6จ, 6ฉ

2 โครงการยกระดับเพ่ือเตรียมการรับการประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน 

(หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 250,000 250,000            6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง, 6จ, 6ฉ

3 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการจัดต้ังคณะแพทย์               1,000,000 1,000,000          6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง, 6จ, 6ฉ

3,000,000            3,000,000       

รวมโครงการท้ังหมด 2 โครงการ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการย่อย

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

เป้าประสงค์ 1  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปริมาณบุคลากรทางการแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพให้เพียงพอกับการบริการในท้องถ่ิน

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

รวมโครงการท้ังหมด 3 โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการหลัก  1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1

-                     -                

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการจัดต้ังคณะแพทย์  6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง ,6จ, 6ฉ

2 โครงการยกระดับการเรียนการสอนและการประเมินสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง, 6จ, 6ฉ

3 โครงการยกระดับเพ่ือเตรียมการรับการประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน 

(หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง, 6จ, 6ฉ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน

โครงการย่อย

รวมโครงการ 0 โครงการ

โครงการหลัก  1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

รวมโครงการ 3 โครงการ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1  โครงการท่ี 1)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1  โครงการท่ี 2)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1  โครงการท่ี 3)

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

เป้าประสงค์ 2 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาด้านแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืน ๆ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ
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 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1.1

-                     -                

 แผ่นดิน  เงินรายได้ รวม

1 โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการจัดต้ังคณะแพทย์  6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง ,6จ, 6ฉ

2 โครงการยกระดับการเรียนการสอนและการประเมินสาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์  6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง, 6จ, 6ฉ

3 โครงการยกระดับเพ่ือเตรียมการรับการประเมินเพ่ือรับรองสถาบัน 

(หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6ก, 6ข, 6ฃ, 6ค, 6ฅ, 6ฆ, 6ง, 6จ, 6ฉ

รวมโครงการท้ังหมด 0 โครงการ

ล าดับ หน่วยงาน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
โครงการ

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ 3 เป็นเป้าหมายปลายทางแหล่งการเรียนรู้ (learning wellness destination community) ทางด้านสุขภาพท้ังด้านสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพแบบพหุศาสตร์

โครงการหลัก  1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการย่อย

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยฯ

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1  โครงการท่ี 1)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1  โครงการท่ี 2)

(ใช้งบประมาณร่วมกับ เป้าประสงค์ท่ี 1  โครงการท่ี 3)

รวมโครงการท้ังหมด 3 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะ/หน่วยงาน 
แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 

14,607,400  -    14,607,400  
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์(1 โครงการ)  
1. โครงการยกระดับเพื่อเตรียมการรบัการประเมินเพื่อรับรองสถาบัน 
    (หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน) 

250,000    250,000  

คณะพยาบาลศาสตร์  (2 โครงการ)  
1. โครงการจัดซื้อ จัดหาวสัดุ ครภุณัฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
2. โครงการยกระดับการเรียนการสอนและการประเมิน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์

5,862,500    5,862,500  

โครงการจดัตั้งคณะแพทย์  (2 โครงการ) 
1. โครงการจัดซื้อ จัดหาวสัดุ ครภุณัฑ์และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
2. โครงการผลิตแพทย์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

8,494,900    8,494,900  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


