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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล เปนการเตรียมการเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ           
ทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ  โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน   
ใหเปนสถาบันชั้นนําของโลก  ซึ่งการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลดังกลาวตองมีการกําหนด
นโยบายที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองและ
ตอเนื่องอยางสม่ําเสมอดวย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลและ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งผลการดําเนินงานในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2552  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีดังนี้

1.  ผลการดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    1.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลโดยกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ
ของ THES (The Time Higher Educations) จํานวน  26  ตัวช้ีวัด  จากทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  2  แผน คือ

1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ระยะ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 แสดงรายละเอียดของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล   ใน  26  ตัวชี้วัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 

 2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แสดงรายละเอียด
ของแผนฯ ใน 6 ตัวช้ีวัด  ที่กําหนดเปนตัวชี้วัดเปาหมายของการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล ไดดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่                 
2 , 3, 6, 8, 13 และ 30  โดยมีโครงการสนับสนุนจํานวน  16 โครงการ และสามารถดําเนินการบรรลุ
เปาหมายทั้ง  6  ตัวชี้วัด  สําหรับผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555  พบวา มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน  22  ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ
เปาหมาย  จํานวน  4  ตัวชี้วัด  ทําใหทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการผลักดันใหมี
การดําเนินการนําไปสูการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดอื่นๆ

1.2  ปจจัยแหงความสําเร็จในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  
1.2.1  ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลตามพันธกิจของหนวยงาน
1.2.2  มีเครือขายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
1.2.3  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมรวมกันทํางานอยางดี
1.2.4  มีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัย มีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัย

และเผยแพรผลงานทางวิชาการ
              1.2.5  ผูบริหารที่รับผิดชอบ  เปนผูมีความสามารถและกํากับดูแลโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลดวยตนเอง
        1.2.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศูนยบริการนักศึกษาตางชาติ (ISSC ) ซึ่งเปนองคกร
ใหคําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาตางชาติ



1.3  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  
1.3.1 โครงการสนับสนุนที่กําหนดยังไมเพียงพอที่จะทําใหบรรลุผลตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัดของ THES ท่ีกําหนดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555  
ทุกตัวชี้วัด 

1.3.2  ขาดระบบในการจัดเก็บขอมูลที่ดี
1.3.3  คณาจารยมีผลงานวิจัยนอย
1.3.4  ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

1.4  แนวทางแกไข 
1.4.1  เพิ่มโครงการสนับสนุนตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดของ THES  
1.4.2  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย
1.4.4  จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม

2.  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553                
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ดังรายละเอียดในภาคผนวก  หนา 73
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหแผนยุทธศาสตร (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2552 -2555) ที่สอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล และวิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล

1)  พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแลวจะพบวาการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับ
สากล ถูกกําหนดอยูในประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดังนี้

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
 เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
 กลยุทธ 2  การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล

2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล ไดผลดังนี้ 
2.1  จุดแข็ง  (Strengths)

1.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมรวมกันทํางานอยางดี
   2.   มีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัย มีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ

3.  ผูบริหารที่รับผิดชอบ เปนผูมีความสามารถและกํากับดูแลโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลดวยตนเอง



4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศูนยบริการนักศึกษาตางชาติ (ISSC ) ซึ่งเปนองคกร
ใหคําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาตางชาติ

2.2  จุดออน  (Weaknesses)
1.  ขาดระบบในการจัดเก็บขอมูลที่ดี
2.  คณาจารยมีผลงานวิจัยนอย
3.  ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

2.3  โอกาส (Opportunities)
1. การคาการลงทุน เอื้ออํานวยในการสรางผูประกอบการรายใหมจากการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นไปประยุกตใช
2.4  ภัยคุกคาม  (Threats)

1. นักเรียนที่รับเขาศึกษามีความรูพื้นฐานจํากัด
2. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐไมเพียงพอ

ขั้นตอนที่ 3  การจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  พิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 -

2555  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และวิเคราะหผล
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  และไดมีมติวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยควร
กําหนดตัวชี้วัดเปาหมายเพิ่มจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยไดเพิ่มตัวชี้วัดที่ 18 จํานวนนักศึกษาเฉล่ียตอ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา Average Taught Graduate / Postgraduate Class Size (number) (จํานวนนักศึกษา
เฉลี่ยตอรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกวิชาที่เปดสอนโดยไมรวมถึงการติว การสอนพิเศษหรือสัมมนา)                
มาดําเนินการเปนตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอีก 1 ตัวชี้วัด ดังนั้น                     
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดกําหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7  ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัด
ที่ 2 , 3, 6, 8, 13, 18 และ 30  โดยมีโครงการที่สนับสนุนตัวช้ีวัดจํานวน 16 โครงการ สรุปไดดังตาราง

ตาราง  แสดงตัวชี้วัดเปาหมายและโครงการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล

ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

2. จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ  
Number of International Faculty  Staff 
(personnel)  จํานวนอาจารยที่ไมใช
สัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการ
สอน การวิจัยและบริหาร แตไมรวมผูชวย

6 6 - โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

วิจัย อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยน
ที่มาจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก
ตะวันตก”

3. จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเทศ Number of  Inbound 
Visiting  Faculty Staff (personnel) 
จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเทศที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการ
สอนวิจัยอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่
ผานมา

1 1 - โครงการจัดตั้งศูนย
ไทยศึกษา ณ จังหวัด
กวางตรี ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
-โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยตาม
โครงการพัฒนานักวิจัย
รวมกันระหวางไทยและ
เวียดนาม

ศูนยเวียดนาม
ศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

6. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชาวตางชาติ  Number of International 
Undergraduate Students (personnel) 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใช
สัญชาติไทย แตไมรวมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแลกเปลี่ยนที่มาจาก
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

140 140 - โครงการพัฒนา
เว็บไซตภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
-โครงการอบรมการใช
ชีวิตในสังคมไทย
สําหรับนักศึกษาตางชาติ
-โครงการศูนยบริการ
นักศึกษาตางชาติ 
(International Student 
Service Center)
-โครงการจัดตั้งศูนยไทย
ศึกษา ณ จังหวัดกวางตรี 
ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
-โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางประเทศ

งานวิเทศ-
สัมพันธ

ศูนย
บริการนักศึกษา
ตางชาติ
ศูนยเวียดนาม
ศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
งานวิเทศสัมพันธ

8. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไป
ตางประเทศ  Number of  Outbound 

6 6 - โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางประเทศ

งานวิเทศสัมพันธ



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

Exchange Undergraduate Students 
(personnel) จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
 เรียนระดับปริญญาตรีปกติที่ไป
ตางประเทศภายใตการแลกเปลี่ยน เปน
เวลาอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 
12 เดือน

-โครงการอบบรม
ภาษาญี่ปุนเพื่อการ
สื่อสาร
-โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
-โครงการอบรมภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 
-โครงการอบรมภาษา
เวียดนามเพื่อการสื่อสาร
-โครงการอบรมภาษา
เกาหลีเพื่อการสื่อสาร
-โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางดาน
ความสามารถทางภาษา
สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

13. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวตางชาติ   Number of  Graduate 
Students (personnel) จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาระดับ
 ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกที่ไมถือ
สัญชาติไทย

6 10 -โครงการพัฒนาเว็บ
ไซดภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
- โครงการจัดตั้งศูนย
ไทย ศึกษา ณ จังหวัด
กวางตรี ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

งานวิเทศสัมพันธ

ศูนยเวียดนาม
ศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “เปดประตู
ยุทธศาสตรการสรางสุข
ภาวะสู สปป.ลาว: 
สุขภาพดีไมมีขาย ถา
อยากไดตองสรางเอง”
สาขายุทธศาสตรการ
พัฒนา
-โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยตาม
โครงการพัฒนานักวิจัย
รวมกันระหวางไทยและ
เวียดนาม
-โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก”

สาขา
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

18. จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา Average Taught Graduate / 
Postgraduate Class Size (number) จํานวน
นักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกวิชาที่เปดสอนโดยไม
รวมถึงการติว  การสอนพิเศษหรือสัมมนา

80.00 90.00 -โครงการสัมมนาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตภาวะผูนํา
ทางการบริหารการศึกษา
-โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก”

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

30. รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา

18.85 15 - โครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย
ตามโครงการพัฒนา
นักวิจัยรวมกันระหวาง
ไทยและเวียดนาม
- โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก”

- การจัดทําวารสารของ
มหาวิทยาลัยและ
วารสารของบัณฑิต
วิทยาลัย

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ขั้นตอนที่  4  เสนอแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553      
ตออธิการบดีและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนที่  5  ดําเนินโครงการตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย  ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ขั้นตอนที่  6  วิเคราะหและทบทวนผลการประเมินตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553            
และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงานพรอมจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ไดกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดที่ เลือกใหสูงกวาขอมูลพื้นฐานอางอิง ทั้ง 7 ตัวชี้วัด           
เพื่อผลักดันใหสามารถบรรลุผลไดในระยะเริ่มตน  โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการตางๆ    
ใหสําเร็จและรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนปญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตออธิการบดี        
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาในปตอๆ ไป 



ตอนที่ 1

ความเปนมา

สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ  สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวน  เพื่อใหมีความพรอมและศักยภาพเขาสูสภาวะการแขงขันในระดับสากลได
โดยเฉพาะสวนของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและการดําเนินงาน  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงตองมีการปรับบทบาทในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยไดจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของมหาวิทยาลัยฯ  ใหสอดคลองกับบริบทที่เกิดขึ้น  สําหรับบริบทในปจจุบันที่มีผลกระทบตอการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  สรุปไดดังนี้

1.  บริบทของการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตนที่เชื่อมการสื่อสารของโลกเปนเนื้อเดียวกัน    
ทําใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับตัวใหเทาทันกับกระแสดังกลาว  โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนผูรู
สารสนเทศและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต 

2.  บริบทของประเทศที่มีการสรางและพัฒนาหลักการกาวไปสูการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี      
ที่มีเปาหมายใหประเทศและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินการภารกิจของภาคราชการ  
ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงตองปรับตัวทั้งในเรื่องโครงสรางการจัดการใหมีความคลองตัวสามารถ
ประเมินผลสนองตอบตอการกาวไปสูการบริหารจัดการที่ดีได

3.  ความสัมพันธในระดับนานาประเทศมีมากขึ้น จึงนําไปสูการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาตางชาติและ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนผูสอนมากขึ้น

4. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละ
แหงตองมีการเตรียมการสําหรับการเขาสูความเปนสากลมากขึ้น

จากบริบทที่เกิดขึ้นตั้งแตการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตนที่มีความรุนแรงมากขึ้น  การกําหนด
หลักเกณฑในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ความสัมพันธในระดับนานาประเทศมีมากขึ้น ตลอดจนการ
กําหนดมาตรฐานอุดมศึกษาสูสากล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงตองมีการนําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย      
สูระดับสากล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2555 ที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552  วันศุกรที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2552  กําหนดเปนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเปนแผนปฏิบัติการประจําปตอไป



ตอนที่ 2
การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของสถาบันสูสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1) ขอมูลสถิติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในปการศึกษา 2552

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนปการศึกษา  2552  ทั้งหมด 47
หลักสูตรปริญญาตรี 40
หลักสูตรปริญญาโท 4
หลักสูตรปริญญาเอก 3

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ  (คน) 209
จํานวนบุคลากรชาวตางชาติ  (คน) 6
จํานวนคณะและสถาบันเปดหลักสูตร 7
จํานวนนักศึกษารวม  (คน) 11,867
จํานวนนักศึกษาตางชาติ  (คน) 140
รอยละนักศึกษาที่ศึกษาตอ  (รอยละ) 2.28
รอยละนักศึกษาที่ไดงานทํา (รอยละ) 83.31
งบประมาณรวม  413,102,680
งบประมาณการวิจัย  9,661,300
พื้นที่รวม  (ไร) 629  ไร 2 งาน 

52.8  ตาราวา
*อางอิง  1) ขอมูลพื้นฐาน ป 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 2) ขอมูลภาวะการมีงานทํา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
2) จํานวนนักศึกษาตางชาติ

จํานวนนักศึกษาตางชาติ
ปการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม
2551 143 6 149
2552 140 6 146
2553 105 10 140

หมายเหตุ : ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



แผนภูมิ  แสดงสัดสวนจํานวนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

3) สัดสวนจํานวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนนักศึกษารวม

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาปการศึกษา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวมทั้งสิ้น

2551 11,588 95.40 559 4.60 12,147
2552 11,067 93.26 800 6.74 11,867
2553 11,471 92.00 991 8.00 12,462

หมายเหตุ:  1) ป 2551 – 2552   เปนขอมูลจํานวนนักศึกษารวมจากขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    2)  ปการศึกษา  2553  เปนขอมูลนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2553
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4)  หลักสูตร  
คณะ

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร

คณะ
วิทยาศาสตร

และ
เทคโนโลยี

คณะ
ครุศาสตร

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

คณะ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

โครงการ
จัดตั้งบัณฑิต

วิทยาลัย
ป

การศึกษา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รวม
ทั้งสิ้น

2551 8 16.66 8 16.66 7 14.58 9 18.75 4 8.33 7 14.58 5 10.42 48
2552 9 17.02 7 14.89 8 17.02 7 14.89 3 6.38 7 14.89 7 14.89 47
2553 9 17.31 7 13.46 8 15.38 7 13.46 3 5.77 7 13.46 11 21.15 52

หมายเหตุ :   ป 2552  มีจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งส้ิน  จํานวน  47  หลักสูตร จําแนกเปนระดับ  ปริญญาตรี
จํานวน  40  หลักสูตร  (รอยละ 85.09) ระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  7  หลักสูตร (รอยละ 14.89) 

5)  จํานวนอาจารยที่เขาเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ
ปงบประมาณ

2551 2552
ประเภท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

จํานวนผูเขาเกณฑขอตําแหนง
ทางวิชาการ

อาจารย 76 43.93 72 43.90 72 (ขอ ผศ.)
ผูชวยศาสตราจารย 91 52.60 87 53.05 87 (ขอ รศ.)
รองศาสตราจารย 6 3.47 5 3.05 5 (ขอ ศ.)

ศาสตราจารย - - - - -
รวม 173 100 164 100 164

      หมายเหตุ : ขอมูล ป 2552  จากงานนิติการและกองการเจาหนาที ่ เดือน กุมภาพันธ 2553

6) สรุปจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจําแนกตามการปฏิบัติงาน  ประจําป  
     งบประมาณ พ.ศ. 2552

ประเภทบุคลากร
ปฏิบัติงาน

จริง

ไปชวย

ราชการ

ปฏิบัติ

งานวิจัย

ลาศึกษา

ตอ
รวม

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 147 4 - 14 165

อาจารยพนักงานราชการ (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 7 - - - 7

อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 10 - - - 10

อาจารยพิเศษ (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 27 - - - 27

นักวิจัยประจํา (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 1 - - - 1

รวมทั้งสิ้น 192 4 0 14 210

หมายเหตุ : ขอมูลจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจําแนกตามการปฏิบัติงาน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 จากกองนโยบายและแผน  เดือน กันยายน  2552



7)  อาจารย และ เจาหนาที่ ที่ไดรับทุนศึกษาตอ  

ป 2552
ในประเทศ ตางประเทศระดับ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท 5 100 - - 5
ปริญญาเอก 26 92.86 2 7.15 28

รวม 31 93.94 2 6.06 33
รอยละ 93.94 6.06 100.00

หมายเหต ุ: ขอมูล ป 2552  จากงานนิติการและกองการเจาหนาท่ี  เดือน กุมภาพันธ 2553

8) การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ (MOU)
ประเทศออสเตรเลีย

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ
1 Edith Cowan University 4/12/1999

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ
1 University of North Texas -

ประเทศญี่ปุน

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ
1 Aichi University of Education 4/05/2001



ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ
1 Vinh University 11/12/2002

2 Institute of Linguistics 12/12/2002

3 Institute for Southeast Asia Studies 12/12/2002

4 University of Social Sciences and Humanities 12/12/2002

5 Hue University’s College of Education 17/12/2002

6 Quang Bing University 20/06/2006

7 Danang University 30/08/2006

8 Quang Tri Teacher Training College 2006

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ
1 Beijing Language and Cultural University 26/02/2004

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไตหวัน)

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ
1 National Taiwan University 21/07/2005

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ที่ สถาบัน วันที่ลงนามบันทึกความรวมมือ

1 Savannakhet Teacher Training College 17/01/2004

2 Savannakhet University อยูในระหวางดําเนินการ

3 Savannakhet Superintendent อยูในระหวางดําเนินการ



บทสรุป
1. ขอมูลสถิติที่นาสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปการศึกษา  2552

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งถือเปนศูนยกลางการบริหารงาน  ประกอบดวย
คณะ 6 คณะ และมีโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งอยู  ณ  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร  หางจากตัวเมืองเพียง 5  กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตประมาณ  10  นาที  และอยูหาง
จากสนามบิน  2  กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตประมาณ  5  นาที  

2. การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนมหาวิทยาลัย
จากสภาพแวดลอมของบริบทในระดับโลกและประเทศ   รวมถึงบริบทของภาคการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น ไดสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลาย
ประการ  แตอยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเองก็ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกที่ใกลชิดกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งจากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดังกลาวไดผล ดังนี้

2.1  จุดแข็ง  (Strengths)
1. ที่ตั้งเหมาะสม และมีพื้นที่มากสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่
2. เปนมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นพรอมกับทองถิ่น และทองถิ่นใหความสําคัญ
3. มีศิษยเกาในพื้นที่เปนจํานวนมากที่พรอมที่จะเปนเครือขาย
4. มหาวิทยาลัยฯ รวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนําสูการถายทอดสูชุมชนได
5. เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสทางการศึกษาเพื่อชุมชน
6. บัณฑิตไดรับการยอมรับจากผูประกอบการวามีความรับผิดชอบ  อดทน  และใฝหา

ประสบการณเพิ่มเติม
7. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมรวมกันทํางานอยางดี
8. มีเครือขายความรวมมือกันสรางองคความรูกับสถาบันอื่น
9. มีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัย มีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยและ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ
10.อาจารยและนักศึกษามีความใกลชิด  ผูกพันกันทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

                       2.2  จุดออน  (Weaknesses)
1. ขาดระบบที่เหมาะสมในการใชทรัพยากรรวมกัน
2. งบประมาณมีจํากัด
3. รูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกที่ดียังมีนอย
4. คณาจารยมีผลงานวิจัยนอย
5. ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
6. นักศึกษาสวนใหญมีขอจํากัดทางเศรษฐกิจเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน



2.3  โอกาส  (Opportunities)
1. มีแหลงทรัพยากรการวิจัย  และการเรียนรูมากมายในธรรมชาติ
2. สังคมยอมรับวาเปนสถาบันชั้นนํา  เกาแก   มีเอกลักษณวาเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3. มีวัฒนธรรมหลากหลายในทองถิ่นใหศึกษา
4. ชุมชนยังประสบกับปญหาที่ตองการหนวยงานหรือองคกรเขามาชวยเหลือ
5. มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
6. การคาการลงทุน เอื้ออํานวยในการสรางผูประกอบการรายใหมจากการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นไปประยุกตใช
7. ตลาดแรงงานในประเทศเพื่อนบานขยายตัวมากขึ้น

2.4  ภัยคุกคาม  (Threats)
1. มีสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่เปนทางเลือกของนักศึกษา
2. สังคมคาดหวังคุณภาพบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสูง
3. นักเรียนที่รับเขาศึกษามีความรูพื้นฐานจํากัด
4. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐไมเพียงพอ
5. คานิยมทางวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง

3. การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล
3.1 จุดแข็ง  (Strengths)

1.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมรวมกันทํางานอยางดี
   2.   มีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัย มีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัยและ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ
3.  ผูบริหารที่รับผิดชอบ เปนผูมีความสามารถและกํากับดูแลโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูระดับสากลดวยตนเอง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศูนยบริการนักศึกษาตางชาติ (ISSC ) ซึ่งเปนองคกร

ใหคําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาตางชาติ
3.2  จุดออน  (Weaknesses)

1.  ขาดระบบในการจัดเก็บขอมูลที่ดี
2.  คณาจารยมีผลงานวิจัยนอย
3.  ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ



3.3  โอกาส (Opportunities)
1.  การคาการลงทุน เอื้ออํานวยในการสรางผูประกอบการรายใหมจากการนําภูมิปญญา

ทองถิ่นไปประยุกตใช
3.4  ภัยคุกคาม  (Threats)

1. นักเรียนที่รับเขาศึกษามีความรูพื้นฐานจํากัด
2. งบประมาณสนับสนุนจากรัฐไมเพียงพอ



ตอนที่ 3

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล

การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล เปนการเตรียมการเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ           
ทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ  โดยไดรับการจัดอันดับระดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน   
ใหเปนสถาบันชั้นนําของโลก  ซึ่งการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลดังกลาวตองมีการกําหนด
นโยบายที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองและ
ตอเนื่องอยางสม่ําเสมอดวย มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลและ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งจาการดําเนินงานในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2552  และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีดังนี้

1.  ผลการดําเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    1.1 ผลสําเร็จในการดําเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลโดยกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑของ 
THES (The Time Higher Educations) จํานวน  26  ตัวชี้วัด  จากทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  2 แผน คือ

1) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ระยะ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 แสดงรายละเอียดของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล   ใน  26  ตัวชี้วัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555 

 2) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แสดงรายละเอียด
ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ใน 6 ตัวชี้วัด  ที่กําหนดเปนตัวชี้วัดเปาหมายของการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากล ไดดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่                 
2 , 3, 6, 8, 13 และ 30  โดยมีโครงการสนับสนุนจํานวน  16 โครงการ และสามารถดําเนินการบรรลุ
เปาหมายทั้ง  6  ตัวชี้วัด  สําหรับผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 -2555  พบวา มีตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายจํานวน  22  ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไมบรรลุ
เปาหมาย  จํานวน  4  ตัวชี้วัด  ทําใหทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการผลักดันใหมี
การดําเนินการนําไปสูการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดอื่นๆ

1.2  ปจจัยแหงความสําเร็จในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  
1.2.1  ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ และกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลตามพันธกิจของหนวยงาน
1.2.2  มีเครือขายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
1.2.3  บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีวัฒนธรรมรวมกันทํางานอยางดี



1.2.4  มีการพัฒนาองคความรูดานการวิจัย มีนโยบายในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัย
และเผยแพรผลงานทางวิชาการ
              1.2.5  ผูบริหารที่รับผิดชอบ  เปนผูมีความสามารถและกํากับดูแลโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลดวยตนเอง
        1.2.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีศูนยบริการนักศึกษาตางชาติ (ISSC ) ซึ่งเปนองคกร
ใหคําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาตางชาติ

1.3  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  
1.3.1 โครงการสนับสนุนที่กําหนดยังไมเพียงพอที่จะทําใหบรรลุผลตามเปาหมายของ

ตัวชี้วัดของ THES  ที่กําหนดในแผนฯ ระยะ 4 ป ทุกตัวชี้วัด 
1.3.2  ขาดระบบในการจัดเก็บขอมูลที่ดี
1.3.3  คณาจารยมีผลงานวิจัยนอย
1.3.4  ยังขาดบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

1.4  แนวทางแกไข 
1.4.1  เพิ่มโครงการสนับสนุนตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของตัวชี้วัดของ THES  
1.4.2  สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัย
1.4.4  จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม

2.  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553              
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

มีขั้นตอนการดําเนินการ 6 ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ดังรายละเอียดใน

ภาคผนวกหนา 73  
ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหแผนยุทธศาสตร (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2552 -2555) 

ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ไดกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน      

คานิยมหลัก  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ไวดังนี้

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมุงความเปนเลิศทาง

วิชาการ บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและ

เครือขายการเรียนรู  คูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



คานิยมหลัก
              “รวมคิด  รวมใจ  รวมทําหนาที่  อยางมีความสุข”  (4  H’s,  ประกอบดวย Head,  Heart  and  
Hand  for  Healthy  Organization)

Head  หมายถึง  รวมคิด  รวมกันแสดงความคิดเห็น  ไดขอสรุปทิศทางรวมกัน
              Heart  หมายถึง  รวมใจ  เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
              Hand  หมายถึง  รวมทํา  รวมทําหนาที่  รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร
              Healthy  Organization  หมายถึง  องคกรสุขภาพดี  องคกรแหงความสุข  อยางมีความสุข

พันธกิจ
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2.  พัฒนาองคความรู  และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น
3.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.  พัฒนาเครือขายการเรียนรู
5.  บริหารจัดการใหมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร
1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
2.  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
4.  อนุรักษ  สงเสริม  และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
5.  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
7.  บริหารจัดการที่ดี

เปาประสงค
1.  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.  เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3.  เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม
4.  ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
5.  เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ
6.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เมื่อพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยแลวจะพบวาการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับ

สากล ถูกกําหนดอยูในประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ดังนี้



ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ 1.  การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูสากล
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม : โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล
ขั้นตอนที่ 3  การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ดังนี้
                       3.1  คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ไดทําการศึกษาตัวชี้วัดที่นําไปสูการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THES (The Times Higher 
Education Supplement) จํานวน 31 ตัวชี้วัด  และออกแบบแบบฟอรม สําหรับเก็บขอมูลพื้นฐานอางอิง  
จํานวน  26  ตัวชี้วัดที่สอดคลองกับขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย  

                       3.2  หนวยงาน / ผูที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลพื้นฐาน สงคณะกรรมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล   

                      3.3  คณะกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล วิเคราะหขอมูลพื้นฐานประกอบ         
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 -2555  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553                    
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการพัมนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552  และกําหนดหลักการดําเนินการดังนี้

                  3.3.1  พิจารณาตัวชี้วัดทั้ง  26  ตัว  แลวลงมติเลือกตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพเพียงพอในการผลักดันใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  สวนตัวชี้วัดอื่นๆ   
ที่เหลือใหศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อวางแผน ในปตอๆ ไป

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยสูระดับสากลพิจารณาแลว       
มีมติวา  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตอเนื่องใน 6  ตัวชี้วัดเดิมและควรกําหนด
ตัวชี้วัดเปาหมายเพิ่มจากปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีมติใหเพิ่มตัวชี้วัดที่ 18 จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาAverage Taught Graduate/Postgraduate Class Size (number)(จํานวนนักศึกษา
เฉลี่ยตอรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกวิชาที่เปดสอนโดยไมรวมถึงการติว การสอนพิเศษหรือสัมมนา)   
มาดําเนินการเปนตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอีก 1 ตัวชี้วัด ดังนั้น             
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดกําหนดตัวชี้วัดเปาหมายทั้งสิ้น 7  ตัวชี้วัด 
ไดแก  ตัวชี้วัดที่ 2 , 3, 6, 8, 13, 18 และ 30  

                  3.3.2. หนวยงาน / ผูที่เกี่ยวของเสนอโครงการกิจกรรมที่สอดคลองและสนับสนุน
ใหบรรลุเปาหมายทั้ง 7  ตัวชี้วัดโดยมีโครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดจํานวน  16  โครงการไดแก

1) โครงการพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
3) โครงการรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับแขวงสะหวันนะเขต
4) โครงการอบรมภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร



5) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6) โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
7) โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
8) โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
9) โครงการสัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
10) โครงการอบรมการใชชีวิตในสังคมไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
11) โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดานความสามารถทางภาษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
12) โครงการจัดตั้งศูนยไทยศึกษา ณ จังหวัดกวางตรี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
13) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เปดประตูยุทธศาสตรการสรางสุขภาวะสู สปป.ลาว: 

สุขภาพดีไมมีขาย ถาอยากไดตองสรางเอง” สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
14) โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัยรวมกันระหวางไทย

และเวียดนาม
15) โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง “ความรวมมือเพื่อ

การพัฒนาบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก”
16) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ
ขั้นตอนที่  4  เสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ตออธิการบดีและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่  5  ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลที่ไดรับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย  ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขั้นตอนที่  6  วิเคราะหและทบทวนผลการประเมินตามแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553            

และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงานพรอมจัดทําแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ไดกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดที่ เลือกใหสูงกวาขอมูลพื้นฐานอางอิง ทั้ง 7 ตัวชี้วัด           
เพื่อผลักดันใหสามารถบรรลุผลไดในระยะเริ่มตน  โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินโครงการตางๆ    
ใหสําเร็จและรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนปญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาตออธิการบดี        
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาในปตอๆ ไป 



ตาราง  แสดงตัวชี้วัดเปาหมายและโครงการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล

ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

2. จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ  
Number of International Faculty  Staff 
(personnel)  จํานวนอาจารยที่ไมใช
สัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการ
สอน การวิจัยและบริหาร แตไมรวมผูชวย
วิจัย อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยน
ที่มาจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

6 6 - โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก
ตะวันตก”

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

3. จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเทศ Number of  Inbound 
Visiting  Faculty Staff (personnel) 
จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจาก
ตางประเทศที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการ
สอนวิจัยอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่
ผานมา

1 1 - โครงการจัดตั้งศูนย
ไทยศึกษา ณ จังหวัด
กวางตรี ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
-โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยตาม
โครงการพัฒนานักวิจัย
รวมกันระหวางไทยและ
เวียดนาม

ศูนยเวียดนาม
ศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

6. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชาวตางชาติ  Number of International 
Undergraduate Students (personnel) 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใช
สัญชาติไทย แตไมรวมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีแลกเปลี่ยนที่มาจาก
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

140 140 - โครงการพัฒนา
เว็บไซตภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
-โครงการอบรมการใช
ชีวิตในสังคมไทย
สําหรับนักศึกษาตางชาติ

งานวิเทศ-
สัมพันธ

ศูนย
บริการนักศึกษา
ตางชาติ



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

-โครงการศูนยบริการ
นักศึกษาตางชาติ 
(International Student 
Service Center)
-โครงการจัดตั้งศูนยไทย
ศึกษา ณ จังหวัดกวางตรี 
ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
-โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวาง
ประเทศ

ศูนยเวียดนาม
ศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
งานวิเทศสัมพันธ

8. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไป
ตางประเทศ  Number of  Outbound 
Exchange Undergraduate Students 
(personnel) จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
 เรียนระดับปริญญาตรีปกติที่ไป
ตางประเทศภายใตการแลกเปลี่ยน เปน
เวลาอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 
12 เดือน

6 6 - โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางประเทศ
-โครงการอบบรม
ภาษาญี่ปุนเพื่อการ
สื่อสาร
-โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
-โครงการอบรมภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร 
-โครงการอบรมภาษา
เวียดนามเพื่อการสื่อสาร
-โครงการอบรมภาษา
เกาหลีเพื่อการสื่อสาร
-โครงการพัฒนา
สมรรถนะทางดาน
ความสามารถทางภาษา
สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร

งานวิเทศสัมพันธ

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา

ศูนยภาษา



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

13. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวตางชาติ   Number of  Graduate 
Students (personnel) จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาระดับ
 ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกที่ไมถือ
สัญชาติไทย

6 10 -โครงการพัฒนาเว็บไซด
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
- โครงการจัดตั้งศูนยไทย 
ศึกษา ณ จังหวัดกวางตรี 
ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
-โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “เปดประตู
ยุทธศาสตรการสรางสุข
ภาวะสู สปป.ลาว: สุขภาพ
ดีไมมีขาย ถาอยากไดตอง
สรางเอง” สาขายุทธศาสตร
การพัฒนา
-โครงการวิจัยเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยตาม
โครงการพัฒนานักวิจัย
รวมกันระหวางไทยและ
เวียดนาม
-โครงการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานวิจัย
นานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง 
“ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาบนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก”

งานวิเทศสัมพันธ

ศูนยเวียดนาม
ศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
สาขา
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

18. จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษา Average Taught Graduate / 
Postgraduate Class Size (number) จํานวน
นักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกวิชาที่เปดสอนโดยไม

80.00 90.00 -โครงการสัมมนาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตภาวะผูนํา
ทางการบริหารการศึกษา
-โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ



ตัวชี้วัด

ขอมูล
พื้นฐาน
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2552

เปาหมาย
ประจําป

งบประมาณ
พ.ศ. 2553

โครงการที่สนับสนุน
ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

รวมถึงการติว  การสอนพิเศษหรือสัมมนา ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก”

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

30. รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา

18.85 15 - โครงการวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย
ตามโครงการพัฒนา
นักวิจัยรวมกันระหวาง
ไทยและเวียดนาม
- โครงการประชุม
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติ
ครั้งที่ 3 เรื่อง “ความ
รวมมือเพื่อการพัฒนา
บนเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก”

- การจัดทําวารสารของ
มหาวิทยาลัยและ
วารสารของบัณฑิต
วิทยาลัย

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และ
โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย
และสถาบันวิจัย
และพัฒนา



ชื่อสวนราชการ   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  :  ตัวชี้วัดที่ 5  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
เปาหมายตามคํารับรอง   :  ระดับคะแนน  3

ที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยสูระดับ
สากล

ก.พ. 53 คําสั่งแตงตั้ง 1 คําสั่ง ผูบริหาร
คณาจารย

อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา, รองอธิการบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ, 
กองนโยบายและแผน, คณะกรรมการ
พัฒนาสาขาวิชาฯ

2 วิเคราะหแผนยุทธศาสตร 
(แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2552 
-2555) ที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล

มี.ค. 53 แผนงานพัฒนาฯ 1 แผน  คณะกรรมการฯ อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา, รองอธิการบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ, 
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาฯ,ทุกคณะ

3 ศึกษาตัวช้ีวัดที่นําไปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลและ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐานอางอิง

มี.ค. 53 จํานวนตัวชี้วัดที่
ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ.  2553

ไมนอยกวา
6  ตัวชี้วัด

- อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา, รองอธิการบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ, 
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาฯ,ทุกคณะ

สรุปแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 



ที่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
4 เสนอแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยสู

ระดับสากลประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2553  ตออธิการบดีและเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

เม.ย. 53 แผนงานพัฒนาฯ 1 แผน  คณะกรรมการฯ อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา, รองอธิการบดีฝาย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ

5 ดําเนินโครงการตามแผนงานพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลที่ไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู
ระดับสากล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

เม.ย.53 –
ก.ย. 53

ผลสําเร็จตัวชี้วัดที่
เลือก

7  ตัวชี้วัด - อธิการบดี, 
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาฯ, 
หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพิ่มตัวชี้วัด
จากปงบ 
ประมาณ พ.ศ.
2552 จํานวน 
6 ตัวชี้วัดเปน 
7 ตัวชี้วัดใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553

6 วิเคราะหและทบทวนผลการประเมิน
ตามแผนงานพัฒนาประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2553   และจัดทํา
ขอเสนอในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานพรอมจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554

อธิการบดี,  กองนโยบายและแผน,
คณะกรรมการพัฒนาสาขาวิชาฯ, 
หนวยงานที่เกี่ยวของ



ตอนที่ 4
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

 เปาประสงค  : ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
 ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินการ
ป 2552

เปาหมาย
ป 2553

1. จํานวนอาจารยทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน ดานการเรียนการสอนการวิจัยและบริหาร แตไมรวมผูชวย
วิจัย อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนที่มาจาก มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

209 245

2. จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ  Number of International Faculty Staff (personnel) 
จํานวนอาจารยที่ไมใชสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน การวิจัยและบริหาร แตไม
รวมผูชวยวิจัย อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนที่มาจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

6 6

3. จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ Number of  Inbound Visiting Faculty Staff 
(personnel) จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศท่ีปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนวิจัย
อยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา

1 1

4. จํานวนอาจารยประจําที่ไปตางประเทศ  Number of  Outbound Visiting Faculty Staff 
(personnel) จํานวนอาจารยประจําที่ไปปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน การวิจัยที่มหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันตางชาติอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา

- -

5. จํานวนนักศึกษา Number of  Undergraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา รวมถึงประกาศนียบัตร (ระยะเวลาการศึกษา 2 ปขึ้นไป)

11,067 11,471

6. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ  Number of International Undergraduate 
Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใชสัญชาติไทย แตไมรวมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีแลกเปลี่ยนที่มาจาก มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

140 140

7. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ  Number of  Inbound Exchange 
Undergraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติภายใตโครงการ
แลกเปลี่ยนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 12 เดือน

- -

8. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไปตางประเทศ  Number of  Outbound  Exchange 
Undergraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีปกติที่
ไปตางประเทศภายใตการแลกเปล่ียน เปนเวลาอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 12 เดือน

6 6



ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินการ
ป 2552

เปาหมาย
ป 2553

9. คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยของนักศึกษาชาวตางชาติ Average International 
Undergraduate Fees (currency) คาเลาเรียนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตอป (2 เทอม) ที่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติตองจาย

20,000 20,000

10. คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ย Average Domestic Undergraduate Fees (currency) คาเลา
เรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตอป (2 เทอม) ท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไปตองจาย

10,000 10,000

11. จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับปริญญาตรี Average Undergraduate Class Size 
(numeric) จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาของทุกรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนโดยไม
รวมถึงการติว การสอนพิเศษหรือสัมมนา

114.10 120

12. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Number of  Graduate / Postgraduate Students 
(personnel) จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก

800 900

13. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ   Number of  Graduate Students (personnel) 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอกที่ไมถือสัญชาติไทย

6 10

14. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ Number of  Inbound 
Exchange Postgraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ
ภายใตโครงการแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนเวลาอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา   
1 เดือน

- -

15. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปตางประเทศ Number of  Outbound Exchange 
Postgraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกปกติที่ไปตางประเทศ ภายใตการแลกเปลี่ยนเปนเวลาอยางนอย 1 
เทอม ภายในระยะเวลา 12 เดือน

- -

16. คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยของนักศึกษาชาวตางชาติ Average International Graduate / 
Postgraduate Fees (currency) คาเลาเรียนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยตอป (2 เทอม)       
ที่นักศึกษาชาวตางชาติตองจาย

60,000
ตอคน

60,000
ตอคน

17. คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ย Average Domestic Graduate / Postgraduate Fees 
(currency) คาเลาเรียนระดับัณฑิตศึกษาเฉลี่ยตอป (2 เทอม) ที่นักศึกษาปกติตองจาย  ชาวไทย   
(ป.โท)

60,000
ตอคน

60,000
ตอคน

     คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ย Average Domestic Graduate / Postgraduate Fees 
(currency) คาเลาเรียนระดับัณฑิตศึกษาเฉลี่ยตอป (2 เทอม) ที่นักศึกษาปกติตองจาย  ชาวไทย   
(ป.เอก)

165,000
ตอคน

165,000
ตอคน

18. จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา Average Taught Graduate / Postgraduate 
Class Size (number) จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกวิชาที่เปดสอนโดยไม
รวมถึงการติว  การสอนพิเศษหรือสัมมนา

80.00 90.00

19. คาใชจายรายปของหองสมุด Annual Library Spending (currency) คาใชจายในการจัดซื้อราย
ปของหองสมุดในปการศึกษาลาสุด  ไมรวมการบริจาคจากเอกชน

2,075,611.82 2,100,000



ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินการ
ป 2552

เปาหมาย
ป 2553

20. คาใชจายในการลงทุนเพ่ือสังคม Community Cultural Investment (currency) จํานวนเงินที่ใช
กับโครงการเพื่อสังคมหรือการอนุรักษภายใน 12 เดือนท่ีผานมา รวมถึงการลงทุนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงพยาบาลโครงการที่นักศึกษาชวย
เหลือสังคม โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  เปนตน

1,305,000 1,500,000

21. เงินลงทุนเพ่ือการวิจัย Total Funding for Research (currency) เงินทุน เพ่ือการวิจัยภายใน 12 
เดือนที่ผานมาหรือที่กําหนดใหใชภายในปการศึกษาลาสุด จากแหลงทุนภายนอกเทานั้น  เชนจาก
รัฐบาล  อุตสาหกรรม

1,475,000 1,700,000

22. เงินลงทุนเพ่ือการวิจัยจากรัฐบาล Government Funding for Research  (currency) เงินทุน
เฉพาะเพื่อการวิจัยภายใน 12 เดือน ที่ผานมาหรือกําหนดใหใชภายในปการศึกษาลาสุดจากรัฐบาล
รวมถึง EU และองคกรนานาชาติ

9,661,300 8,000,000

23. คาใชจายในการลงทุนดานกายภาพ Facilities Investment (currency) จํานวนเงินที่ใชกับ
โครงการดานกายภาพภายใน 12 เดือนที่ผานมา  เชน  อาคารใหม  การสื่อสาร  ครุภัณฑ  
หองปฏิบัติการอุปกรณการกีฬา   เปนตน  จํานวนเงินลงทุนนี้  สามารถรวม
ถึงเงินสนับสนุนจากเอกชนหรือจากการบริจาคได

149,192,965 64,000,000

24. เงินลงทุน/รายไดเชิงพาณิชย Industrial Funding / Investment (currency) จํานวนเงินรายได
ทั้งหมดจากกิจกรรมพาณิชยจากรัฐและเอกชน  เชน  การเชาใชสิ่งอํานวยความสะดวก  การใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนที่ผานมา แตไมรวมถึงการบริจาคจาก
เอกชน

8,816,248.50 12,200,000

25. จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา  Alumni Donations (currency) จํานวนเงินรายไดจากการ
บริจาคศิษยเกา  ภายใน 12 เดือนที่ผานมา

203,082.23 210,000

26. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอ Proportion of Graduates Pursuing Further Study (percentage)   
รอยละของบัณฑิตจากหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

2.28 5.00

27. รอยละของบัณฑิตที่ไดงาน Proportion of Graduates Employed (percentage) รอยละของ
บัณฑิตจากหลักสูตรปริญญาตรี (โดยไมนับรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ) ที่ไดงานประจําภายใน 6 
เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา

83.31 85

28. จํานวนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ไดรับการประกาศ Number of PhDs Awarded (numeric) 
จํานวนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ไดรบัการประกาศภายใน 12 เดือนที่ผานมา

- -

29. คาเฉลี่ยของคะแนนนักศกึษาที่รับเขา Average Entry Requirements (numeric) คาเฉลี่ยของ
คะแนนที่รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ

2.60 2.70

30. รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

18.85 15

31. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับ นานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา

8.58 10



ตอนที่  5
แนวทางการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  เปนวิธีการที่ทําใหมหาวิทยาลัยทราบผลการ
ดําเนินงาน แนวทางพัฒนาปรับปรุง รวมถึงปญหา อุปสรรค และปจจัยแหงความสําเร็จที่เกิดขึ้น

ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังตอไปนี้

1.  กําหนดใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน สาขาวิชา และศูนยที่เกี่ยวของนําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากลไปบูรณาการรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน และของ
มหาวิทยาลัย

2.  กําหนดใหมีการประเมินความกาวหนาและผลสรุปโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ
ดําเนินเสนอตอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  เพื่อรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผน เสนอตออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย  อยางนอย 2 ครั้ง/ปงบประมาณ 

3. กําหนดใหมีการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล ประจําป พ.ศ. 2553 เพื่อติดตาม
ความกาวหนา   ในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย                           
รวมทั้งปรับปรุงแผนระยะยาวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานตางๆ ที่เกิดขึ้น และ
จัดทําขอเสนอในการปรับปรุงการดําเนินงานพรอมจัดทําแผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
และขอมูลพื้นฐาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552



ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552

ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552

1. จํานวนอาจารยทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน ดานการเรียนการสอนการวิจัยและบริหารแตไม
รวมผูชวยวิจัย อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนที่มาจากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

209

2. จํานวนอาจารยประจําชาวตางประเทศ  Number of International Faculty Staff 
    (personnel) จํานวนอาจารยที่ไมใชสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานดานการ เรียนการสอน 

การวิจัยและบริหาร แตไมรวมผูชวยวิจัย อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนที่มา
จากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

6

3. จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ Number of  Inbound Visiting 
    Faculty Staff (personnel) จํานวนอาจารยแลกเปลี่ยนจากตางประเทศที่
    ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนวิจัยอยางนอย 3 เดือน ภายใน 1 ปที่ผานมา

1

4. จํานวนอาจารยประจําที่ไปตางประเทศ  Number of  Outbound Visiting 
    Faculty Staff (personnel) จํานวนอาจารยประจําที่ไปปฏิบัติงานดานการ
    เรียนการสอน การวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันตางชาติอยางนอย 3 เดือน 
   ภายใน 1 ปที่ผานมา

-

5. จํานวนนักศึกษา Number of  Undergraduate Students (personnel) จํานวน 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา รวมถึงประกาศนียบัตร (ระยะเวลา
    การศึกษา 2 ปขึ้นไป)

11,067

6. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ  Number of International 
    Undergraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมใช
    สัญชาติไทย แตไมรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีแลกเปลี่ยนที่มาจาก
    มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น

140

7. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ  Number of 
    Inbound Exchange Undergraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับ
    ปริญญาตรีชาวตางชาติภายใตโครงการแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
    เปนอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 12 เดือน

-

8. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไปตางประเทศ  Number of  Outbound  
    Exchange Undergraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
    เรียนระดับปริญญาตรีปกติที่ไปตางประเทศภายใตการแลกเปลี่ยน เปนเวลา
    อยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 12 เดือน

6



ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552

9. คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยของนักศึกษาชาวตางชาติ Average  International 
Undergraduate Fees (currency) คาเลาเรียนของหลักสูตร ระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตอป (2 
เทอม) ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ ตองจาย

20,000

10. คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ย Average Domestic Undergraduate Fees 
      (currency) คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีเฉลี่ยตอป (2 เทอม) ที่นักศึกษาระดับ
      ปริญญาตรีทั่วไปตองจาย

10,000

11. จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับปริญญาตรี Average Undergraduate 
      Class Size (numeric) จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาของทุกรายวิชาระดับ
      ปริญญาตรีที่เปดสอนโดยไมรวมถึงการติว การสอนพิเศษหรือสัมมนา

114.10

12. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Number of  Graduate / Postgraduate Students 
(personnel) จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่ศึกษาระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก

800

13. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ   Number of  Graduate 
       Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาระดับ
       ปริญญาโท  หรือปริญญาเอกที่ไมถือสัญชาติไทย

6

14. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ Number of  
      Inbound Exchange Postgraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับ
      บัณฑิตศึกษาชาวตางชาติภายใตโครงการแลกเปลี่ยนที่ศึกษาใน
      มหาวิทยาลัยเปนเวลาอยางนอย 1 เทอม ภายในระยะเวลา 1 เดือน

-

15. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปตางประเทศ Number of  Outbound 
      Exchange Postgraduate Students (personnel) จํานวนนักศึกษาระดับ
     บัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกปกติที่
     ไปตางประเทศ ภายใตการแลกเปลี่ยนเปนเวลาอยางนอย 1 เทอม ภายใน
      ระยะเวลา 12 เดือน

-

16. คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยของนักศึกษาชาวตางชาติ Average 
      International Graduate / Postgraduate Fees (currency) คาเลาเรียนของ
      หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยตอป (2 เทอม) ที่นักศึกษาชาวตางชาติตองจาย

60,000
ตอคน

17. คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ย Average Domestic Graduate / 
      Postgraduate Fees (currency) คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยตอป 
      (2 เทอม) ที่นักศึกษาปกติตองจาย  ชาวไทย (ป.โท)

60,000
ตอคน



ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552

     คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ย Average Domestic Graduate / 
      Postgraduate Fees (currency) คาเลาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเฉลี่ยตอป 
      (2 เทอม) ที่นักศึกษาปกติตองจาย  ชาวไทย (ป.เอก)

165,000
ตอคน

18. จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา Average Taught 
      Graduate / Postgraduate Class Size (number) จํานวนนักศึกษาเฉลี่ยตอ
      รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาทุกวิชาที่เปดสอนโดยไมรวมถึงการติว  
      การสอนพิเศษหรือสัมมนา

80.00

19. คาใชจายรายปของหองสมุด Annual Library Spending (currency) 
      คาใชจายในการจัดซื้อรายปของหองสมุดในปการศึกษาลาสุด  ไมรวม
      การบริจาคจากเอกชน

2,075,611.82

20. คาใชจายในการลงทุนเพื่อสังคม Community Cultural Investment 
      (currency) จํานวนเงินที่ใชกับโครงการเพื่อสังคมหรือการอนุรักษ
     ภายใน 12 เดือนที่ผานมา รวมถึงการลงทุนในโรงเรียนระดับ
     ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โรงพยาบาล  โครงการที่นักศึกษาชวยเหลือ
     สังคม  โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  เปนตน

1,305,000

21. เงินลงทุนเพื่อการวิจัย Total Funding for Research (currency) เงินทุน
      เพื่อการวิจัยภายใน 12 เดือนที่ผานมาหรือที่กําหนดใหใชภายในป
      การศึกษาลาสุด จากแหลงทุนภายนอกเทานั้น  เชนจากรัฐบาล  
      อุตสาหกรรม

1,475,000

22. เงินลงทุนเพื่อการวิจัยจากรัฐบาล Government Funding for Research  
     (currency) เงินทุนเฉพาะเพื่อการวิจัยภายใน 12 เดือน ที่ผานมาหรือกําหนดให
       ใชภายในปการศึกษาลาสุดจากรัฐบาลรวมถึง EU และองคกรนานาชาติ

9,661,300

23. คาใชจายในการลงทุนดานกายภาพ Facilities Investment (currency) 
      จํานวนเงินที่ใชกับโครงการดานกายภาพภายใน 12 เดือนที่ผานมา  เชน  
      อาคารใหม  การสื่อสาร  ครุภัณฑ  หองปฏิบัติการอุปกรณการกีฬา     
      เปนตน  จํานวนเงินลงทุนนี้  สามารถรวมถึงเงินสนับสนุนจากเอกชน   
      หรือจากการบริจาคได

149,192,965

24. เงินลงทุน/รายไดเชิงพาณิชย Industrial Funding / Investment 
      (currency) จํานวนเงินรายไดทั้งหมดจากกิจกรรมพาณิชยจากรัฐและ
      เอกชน  เชน  การเชาใชสิ่งอํานวยความสะดวก  การใชประโยชนจาก

8,816,248.50



ตัวชี้วัด
ขอมูลพื้นฐาน

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552

      ทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนที่ผานมา แตไมรวมถึง
      การบริจาคจากเอกชน
25. จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา  Alumni Donations (currency) 
      จํานวนเงินรายไดจากการบริจาคศิษยเกา  ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 203,082.23

26. รอยละของบัณฑิตที่ศึกษาตอ Proportion of Graduates Pursuing  Further
      Study (percentage) รอยละของบัณฑิตจากหลักสูตร
      ปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

2.28

27. รอยละของบัณฑิตที่ไดงาน Proportion of Graduates Employed 
      (percentage) รอยละของบัณฑิตจากหลักสูตรปริญญาตรี
     (โดยไมนับรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ) ที่ไดงานประจําภายใน 6 เดือน
      หลังจากสําเร็จการศึกษา

83.31

28. จํานวนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ไดรับการประกาศ Number of 
      PhDs Awarded (numeric) จํานวนปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ไดรับ
      การประกาศภายใน 12 เดือนที่ผานมา

-

29. คาเฉลี่ยของคะแนนนักศึกษาที่รับเขา Average Entry Requirements 
      (numeric) คาเฉลี่ยของคะแนนที่รับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ

2.60

30. รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

18.85

31. รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal 
      หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัย
      ประจํา

8.58



ภาคผนวก ข

รายละเอียดขอมูลอางอิงตามตัวชี้วัด



รายละเอียดขอมูลอางอิงตามตัวชี้วัด

1. จํานวนอาจารย (Number of Faculty) (คน) (หมายถึง  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดผูมีสวนรวมใน
งานสอน วิจัย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนีไ้มนับรวมผูชวยวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีสวนรวมในงาน
สอน และผูเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยน หรือ visiting professor ซึ่งผูมีตนสังกัดอยู ณ มหาวิทยาลัยอื่น) 

ที่ ประเภท จํานวน (คน)
1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 165

2 อาจารยพนักงานราชการ (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 7

3 อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 10

4 อาจารยพิเศษ (สัญญาจาง เกิน 9 เดือน) 27

รวม 209

2.  จํานวนอาจารยชาวตางชาติ (Number of International Faculty) (คน) 
(หมายถึง  จํานวนอาจารยที่ถือสัญชาติอื่น(ตางชาติ) ทั้งนี้ไมรวมผูชวยสอน ผูชวยวิจัย และผูเชี่ยวชาญ
แลกเปลี่ยน หรือ visiting  professor  ผูซึ่งมีตนสังกัดอยู  ณ  มหาวิทยาลัยอื่น

ที่ ชื่ออาจารยชาวตางชาติ เริ่มปฏิบัติงาน
(เดือน/ป)

สิ้นสุด
(เดือน/ป)

หมายเหตุ

1 Dr. Owen P. Geiger 1 ต.ค. 51 30 ก.ย.52
2 Ms. Rowena L. Rosalejos 1 มิ.ย. 52 30 ก.ย.52
3 Ms. Li Qin 1 มิ.ย. 52 30 ก.ย. 52
4 Mr. Pho Tha Gyar 1 ก.ค. 52 30 ก.ย. 52
5 Mr.  Harry V. Bruder 1 ส.ค. 52 30 ก.ย. 52
6 Mr. Kenichi Sato 12 พ.ค. 51 30 ก.ย. 52

3.จํานวนอาจารยจากตางประเทศ (Number of  Inbound Visiting Faculty)(คน) 
(หมายถึง  จํานวนอาจารยผูมีสวนรวมในงานสอน หรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                   
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ซึ่งมหาวิทยาลัยของทานเชิญมาจากสถาบันตางประเทศ )

ที่
ชื่ออาจารยชาวตางชาติที่มาเยือน
(มารวมสอน ชวยสอน หรือวิจัย)

กิจกรรมที่มาเยือน วัน  เดือน ป หมายเหตุ

1 Mr. Jo Bony ปฏิบัติงานดานการ
สอนคอมพิวเตอร

24 เม.ย. 52-25 ก.พ. 54 อาจารยอาสาสมัคร
ชาวเกาหลี



4.  จํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญไปโดยสถาบันตางประเทศ   (Number of  outbound Visiting Faculty) 
(คน) (หมายถึง  จํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ไดรับเชิญไปมีสวนรวมในงาน
สอน หรือวิจัย ณ สถาบันตางประเทศ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552)

ที่
ชื่ออาจารยที่ไดรับเชิญโดย

สถาบันในตางประเทศ
(ไปรวมสอน ชวยสอน หรือวิจยั)

สถาบันตางประเทศ ประเทศ วัน เดือน ป

- - - - -

5.  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด   11,067  คน
6. จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี (Number of  International Undergraduate Student)
    ทั้งสิ้นจํานวน  140  คน 
    รายชื่อนักศึกษาเวียดนามระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จํานวน  100  คน

ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

1 Mr. Lai  Phuong  Viet กอสราง (2 ปหลัง) 4 นักศึกษาเวียดนาม

2 Mr. Pham Hoang Son กอสราง (2 ปหลัง) 4 นักศึกษาเวียดนาม

3 Mr. Pham Quang Thinh กอสราง (2 ปหลัง) 4 นักศึกษาเวียดนาม

4 Mr. Ngo  Van  Thanh การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

5 Mr. Tran  Duc  Hung การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

6 Ms. Ho  Thi  Ngoc  Anh การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

7 Mr. Nguyen  Hoang  Nam การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

8 Mr. Lu  Kim  Quang การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

9 Mr. Truong  Duy  Khanh การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

10 Ms. Le Thi  Anh  Suong การตลาด 4 นักศึกษาเวียดนาม

11 Ms. Thai  Thi  Mai  Huong การเงินการธนาคาร 4 นักศึกษาเวียดนาม

12 Mr. Nguyen  Van  Phu การเงินการธนาคาร 4 นักศึกษาเวียดนาม

13 Mr. Nguyen  Van  Hai การเงินการธนาคาร 4 นักศึกษาเวียดนาม

14 Ms. Vo  Thi  Hai  Hang การเงินการธนาคาร 4 นักศึกษาเวียดนาม

15 Ms. Tran  Thi  Thanh  Loan การเงินการธนาคาร 4 นักศึกษาเวียดนาม

16 Ms. Phan  Thi  Xiem  Nhung อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 4 นักศึกษาเวียดนาม

17 Mr. Vo  Le  Manh อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 4 นักศึกษาเวียดนาม

18 Mr. Dang  Hoang  Linh เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 นักศึกษาเวียดนาม

19 Mr. Cong  Vo  Phuoc เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 นักศึกษาเวียดนาม



ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

20 Mr. Viet  Hung  Vo เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 นักศึกษาเวียดนาม

21 Ms. Tran  Le  Ha การบัญชี 3 นักศึกษาเวียดนาม

22 Ms. Tran  Thi  Hai  Thuy การบัญชี 3 นักศึกษาเวียดนาม

23 Ms. Luong Thi Phuong Linh        การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

24 Mr.  Le Thanh Nhan                     การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

25 Mr.  Hoang Tien Duc                    การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

26 Ms. Ngo Thi Thuy Lai                   การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

27 Ms. Du Thi Thanh Hien                 การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

28 Ms. Phan Ho Khanh Phuong        การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

29 Mr. Hoang Huu Thanh                  การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

30 Mr. Nguyen Quyet Thang             การตลาด 3 นักศึกษาเวียดนาม

31 Ms. Le Thi Thuy An                       การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

32 Ms.   Ho Thi Thuy                         การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

33 Ms. Tran Thi Nhan                       การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

34 Mr. Nguyen Quang Hai                การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

35 Ms. Ho Thanh Nhan                     การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

36 Mr. Nguyen Dinh Huy Vuong       การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

37 Ms. Le  Thi  My  Huong                การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

38 Ms.  Tran  Thi Thuy  Hang           การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

39 Mr. Nguyen Thanh Son               การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

40 Ms. Le Thi Linh Phuong              การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

41 Mr. Dang Ngoc Duc                   การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

42 Mr.  Tran Dinh Nam                    การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

43 Mr.  Tran Duc Dai                       การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

44 Ms. Pham Thi  Thu Ha                 การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

45 Mr.  Tran Pham Kim Hung           การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

46 Mr. Nguyen Quoc Bao                 การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

47 Mr. Luu Quoc Tuan                      การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

48 Ms. Truong Thi Khanh Linh        การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

49 Mr.  Tran Dinh Quyen                  การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

50 Mr. Hoang Duc Tam                    การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม



ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

51 Ms. Hoang Thi Ngoc Chi            การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

52 Ms. Ngo Thi Thanh Thuy            การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

53 Ms. Hoang Thi Tam                    การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

54 Ms. Tran Thi Cam Oanh             การเงินการธนาคาร 3 นักศึกษาเวียดนาม

55 Ms. Tran  Thi  Phuong                อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

56 Mr.  Hoang Van Vu                     อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

57 Mr. Mai Mai Linh                         อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

58 Ms. Duong Thi Thuong               อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

59 Mr. Nguyen Xuan Tinh                อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

60 Mr. Le Xuan Ngoc                     อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

61 Mr. Nguyen Duy Khanh Hoang   อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

62 Ms. Le Thi Mai Thao                    อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

63 Ms. Nguyen Thi Nhu Trang        อุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 นักศึกษาเวียดนาม

64 Ms. Nguyen Thi Xuan Xanh         เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 นักศึกษาเวียดนาม

65 Ms. Nguyen Thi Duyen                เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 นักศึกษาเวียดนาม

66 Mr. Nguyen Van Cuong               เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 นักศึกษาเวียดนาม

67 Ms. Le Thi Phuong Lien               ภาษาอังกฤษ 5 ป 3 นักศึกษาเวียดนาม

68 Mr. Pham Bui Quoc Dung           ศิลปกรรม 3 นักศึกษาเวียดนาม

69 Mr. Tran Tien Thanh การตลาด 2 นักศึกษาเวียดนาม

70 Mr. Lu Hoc Quoc การตลาด 2 นักศึกษาเวียดนาม

71 Mr. Pham Viet  Anh การเงินการธนาคาร 2 นักศึกษาเวียดนาม

72 Mr. Vo Ta Anh การเงินการธนาคาร 2 นักศึกษาเวียดนาม

73 Ms. Vo Thi Minh Trang การเงินการธนาคาร 2 นักศึกษาเวียดนาม

74 Mr. Nguyen Van Hoa เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 นักศึกษาเวียดนาม

75 Ms. Nguyn Thi  Hien  Luong ภาษาอังกฤษ  4  ป 2 นักศึกษาเวียดนาม

76 Ms. Nguyen  Thi Nga อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 2 นักศึกษาเวียดนาม

77 Ms.Nguyen Thi Thu Huyen  การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

78 Mr. Nguyen Thanh Tuan การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

79 Ms.Nguyen Thi Luong Hien การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

80 Ms.Hoang Anh Phuong การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

81 Ms.Tran Thi Cam Ly การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม



ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

82 Ms.Tran Thi Dung การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

83 Mr.Tran Sy Cuong การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

84 Ms.Tran Thi Bao Hoa การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

85 Ms.Pham Thi Anh Thuong การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

86 Ms.Tran Hoang Thuy Hang การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

87 Ms.Nguyen Thi Trang การเงินและการธนาคาร 1 นักศึกษาเวียดนาม

88 Mr.Hoang Ngoc Chung การตลาด 1 นักศึกษาเวียดนาม

89 Ms.Nguyen Thi Giang การตลาด 1 นักศึกษาเวียดนาม

90 Mr.Hoang Van Duong การตลาด 1 นักศึกษาเวียดนาม

91 Mr.Hoang Ngoc Tien การตลาด 1 นักศึกษาเวียดนาม

92 Mr.Hoang Dai Nghia การตลาด 1 นักศึกษาเวียดนาม

93 Mr.Le Tuan Dat การตลาด 1 นักศึกษาเวียดนาม

94 Mr.Hoang Manh Hung อุตสาหกรรมทองเที่ยว 1 นักศึกษาเวียดนาม

95 Mr.Tran Viet Anh อุตสาหกรรมทองเที่ยว 1 นักศึกษาเวียดนาม

96 Mr.Nguyen Thanh Minh อุตสาหกรรมทองเที่ยว 1 นักศึกษาเวียดนาม

97 Ms.Le Thi Tu ภาษาอังกฤษ ศศบ. 1 นักศึกษาเวียดนาม

98 Mr.Duong Quoc Huy ภาษาอังกฤษ ศศบ. 1 นักศึกษาเวียดนาม

99 Mr.Nguyen Minh Son เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 นักศึกษาเวียดนาม

100 Mr.Phan Quoc Thang บัญชี 1 นักศึกษาเวียดนาม

รายชื่อนักศึกษาลาวระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จํานวน  40 คน

ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

1 นายออย  สีหามะนีวง คอมพิวเตอรธุรกิจ (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

2 นายบัวผัน  สีหาจักร เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (2  ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

3 นายคําอวน เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (2  ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

4 นายหงทอง  พองวงสา เทคโนโลยีการเกษตร 3 นักศึกษาลาว

5 น.ส.โสพาพอน  เกดแกวพมพอน อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  3 นักศึกษาลาว

6 นายสมใจ  ไซยะวง คอมพิวเตอรธุรกิจ (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว



รายชื่อนักศึกษาลาวระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ศูนยมุกดาหาร)

ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

7 นายสุลิด  วิไลสาน การบัญชี (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

8 น.ส.เกดสะนา  โพทิสาร การบัญชี (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

9 นายสินนาคอน  พิละวง การบัญชี (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

10 นางสมรัก  ลัคตะนะวง การบัญชี (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

11 นายคํามะสอน  อินสีเชียงใหม การบัญชี (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

12 น.ส.มะทิดา  แกวคําโพ การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 4 นักศึกษาลาว

13 น.ส.พุดสะทอน  สิลิโพชัย การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

14 น.ส.แสงอาทิด  คูนลาดสุวันนะวง การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

15 น.ส.มุกดาเพ็ด  วอละบุด การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

16 น.ส.มะทิดา  แกวโพคํา การจัดการทั่วไป ( 2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

17 น.ส.อินปง  ทองลีวง การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

18 นางสาวศิริอักษร  นนทะนํา การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 3 นักศึกษาลาว

19 นายสูนทะไล  วงปนยา การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

20 นางสาวดาววีทอง   แกววิไลหง การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

21 นางสาวเพ็ดทิลา     พิมมะจัก การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

22 นางสาวหัดสะดี  แกวพูวง  การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

23 นางสาวโสพา  สมสุกเสริม การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

24 นายสีปะเสิด  แกวบัวบาน การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

25 นายสินสมพอน  แกวภักดี   การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

26 นายสิดพิชัย  พงสิลิ   การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

27 นางสาวดวงแพง  แสงเรืองชมภู การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

28 นายบุญฮง  ลัดทะฟาสะหวาง การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 1 นักศึกษาลาว

29 นายอําพอน  แกวดวงดี การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 1 นักศึกษาลาว

30 นายคําเพ็ด  ขาวสะหงา การจัดการทั่วไป (2 ปหลัง) 1 นักศึกษาลาว

31 นายบัววอน  ดวงวิจิตร   การบัญชี ( 2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

32 นางสาวจันทะลา  สุขนาลี การบัญชี ( 2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

33 นายลํามา  แกวบัวบาน       การบัญชี ( 2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

34 นางสาวลําไพ  แกวจะเลิน  การบัญชี ( 2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว



ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตร ี(ไมไดถือสัญชาติไทย)
ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

35 นางสาวขนิษฐา  วิระสุข การบัญชี ( 2 ปหลัง) 2 นักศึกษาลาว

36 นายถาวร   พลนวลศรี คอมพิวเตอรธุรกิจ (2 ปหลัง) 1 นักศึกษาลาว

37 นางสาวไตรทนา  ขันติสุข คอมพิวเตอรธุรกิจ (2 ปหลัง) 1 นักศึกษาลาว

38 นายโนลี  ทองมะนีวง คอมพิวเตอรธุรกิจ (2 ปหลัง) 1 นักศึกษาลาว

39 นายเพดสมร  แสงสุริยา เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
(2  ปหลัง)

1 นักศึกษาลาว

40 นายสีนะโนนไซ  ไซยะทิลาด เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 1 นักศึกษาลาว

7.  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีที่มาจากตางประเทศ (Number of  Inbound  Exchange 
Undergraduate Student) (คน)  (หมายถึง   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของทานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552)

ที่
ชื่อนักศึกษาจากตางประเทศที่มาโดย

โครงการแลกเปลี่ยน
มาจากประเทศ

กิจกรรม/โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน

หมายเหตุ

- - - - -

8.  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีที่ไปตางประเทศ(Number of Outbound Exchange 
Undergraduate Student) (คน)(หมายถึง   จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีผูลงทะเบียนเปนนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ไปศึกษา ณ สถาบันตางประเทศตามโครงการแลกเปลี่ยนกับ
ตางประเทศ  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552) 

ที่
ชื่อนักศึกษา มรสน.ที่ไปตางประเทศ

โดยโครงการแลกเปลี่ยน
ประเทศที่ไป

กิจกรรม/โครงการที่ไป
แลกเปลี่ยน

หมายเหตุ

1 นางสาวอรทัย  แกวสะอาด เวียดนาม นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(ตางประเทศ) ภาคเรียนท่ี 
2/2551 และสํารวจเสนทาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งบริษัทจําลอง

2 นางสาวจริญญา  สุภานนท เวียดนาม นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(ตางประเทศ) ภาคเรียนท่ี 
2/2551 และสํารวจเสนทาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งบริษัทจําลอง

3 นางสาวสมจิตร  สานเกี้ยว เวียดนาม นิเทศนักศึกษาฝก



ที่
ชื่อนักศึกษา มรสน.ที่ไปตางประเทศ

โดยโครงการแลกเปลี่ยน
ประเทศที่ไป

กิจกรรม/โครงการที่ไป
แลกเปลี่ยน

หมายเหตุ

ประสบการณวิชาชีพ 
(ตางประเทศ) ภาคเรียนท่ี 
2/2551 และสํารวจเสนทาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งบริษัทจําลอง

4 นางสาวเยาวลักษณ  พจนา เวียดนาม นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(ตางประเทศ) ภาคเรียนท่ี 
2/2551 และสํารวจเสนทาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งบริษัทจําลอง

5 นางสาวลักขณา  สมพินิจ เวียดนาม นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(ตางประเทศ) ภาคเรียนท่ี 
2/2551 และสํารวจเสนทาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งบริษัทจําลอง

6 นางสาววัลภา  ใจตรง เวียดนาม นิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
(ตางประเทศ) ภาคเรียนท่ี 
2/2551 และสํารวจเสนทาง
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดตั้งบริษัทจําลอง

9.  คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ 
(คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ (Average International Undergraduate 
Fees) ( หมายถึง คาใชจายในการศึกษาโดยเฉลี่ย(Average Tuition Fees) ตอป ที่นักศึกษาตางชาติจะตอง
จายในการเรียนระดับปริญญาตรี)

ที่ รายการ
ภาคปกติ

(บาท)
กศ.ป
(บาท)

1 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศ 20,000-22,000 36,000-39,000
หมายเหต ุ: นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยสนับสนุนคาเลาเรียนรอยละ 50



10.  คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย
 (คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย(Average Domestic Undergraduate Fees)  (บาท) 
(หมายถึง คาใชจายในการศึกษาโดยเฉล่ีย(Average Tuition Fees) ตอป ที่นักศึกษาชาวไทยจะตองจายในการ
เรียนระดับปริญญาตรี) 

ที่ รายการ
ภาคปกติ

(บาท)
กศ.ป
(บาท)

1 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย 10,000-11,000 18,000-19,500

11.  ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ย 
(ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ย(Average Undergraduate Class Size) หมายถึง
 ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ย
สามารถคํานวณไดจาก จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนทั้งหมดหารดวยจํานวนชั้นเรียน 
(Classes) ทั้งหมด)

ที่ รายการ จํานวน
1 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปการศกึษา  2552 11,067
2 จํานวนชั้นเรียน 97

                       ขนาดชั้นเรียน (ขอที่ 1 หารดวยขอท่ี 2) 114.10

12.  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด  800  คน
(จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา (Number of Graduate/Postgraduate Students)
(คน) หมายถึง  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาที่
อยูในทั้งหลักสูตรที่มีการสอน และหลักสูตรที่ทําวิจัยเทานั้น (เชน นักศึกษาระดับปริญญาเอก)

13.  จํานวนนักศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา  6  คน
(จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  (Number of International Graduate Students) (คน) :
หมายถึง  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญาผูถือสัญชาติอื่น (ตางชาติ) สําหรับประเทศ
สหภาพยุโรป ใหนับนักศึกษาที่ถือสัญชาติของประเทศอื่นแมวาจะเปนประเทศในสหภาพยุโรป
เชนเดียวกัน สําหรับประเทศฮองกงนั้น ใหนับนักศึกษาที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน
แผนดินใหญดวย)

ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไมไดถือสัญชาติไทย)

ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

1 นายวงสะหวัน เวียงมะนี การบริหารการศึกษา 3 502B46135
2 นายสีสะหวาด ไชยสมบัติ หลักสูตรและการสอน 3 502B93113
3 นางแกวพูทอง  บุบผาวัน ยุทธศาสตรการพัฒนา 2 512D92120



ที่
ชื่อนักศึกษานานาชาติ

ระดับบัณฑิตศึกษา
(ไมไดถือสัญชาติไทย)

ชื่อหลักสูตร ชั้นป หมายเหตุ

4 นายเกียงคํา  ทิพพะนัน ยุทธศาสตรการพัฒนา 2 512D92119
5 นายบุญหนัก กุละวงสา ยุทธศาสตรการพัฒนา 1 522D92111
6 นายสุกสะหวัน ไชยสมบัติ ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา 1 522H97110

14.  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากตางประเทศ 
(จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากตางประเทศ (Number of  Inbound Exchange 
Postgraduate Student) (คน)   หมายถึง จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา ที่เขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ ในปการศึกษา 2552)

ที่
ชื่อนักศึกษาจากตางประเทศที่มาโดย

โครงการแลกเปลี่ยน
มาจากประเทศ

กิจกรรม/โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน

หมายเหตุ

- - - - -

15.  จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไปตางประเทศ 
(จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาไปตางประเทศ   (Number of Outbound Exchange 
Postgraduate Student) (คน)   หมายถึง จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา ผูลงทะเบียน
เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของทาน  ที่ไปศึกษา ณ สถาบันตางประเทศ  ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับ
ตางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 )

ที่
ชื่อนักศึกษา มรสน.ที่ไปตางประเทศ

โดยโครงการแลกเปลี่ยน
ประเทศที่ไป

กิจกรรม/โครงการที่มา
แลกเปลี่ยน

หมายเหตุ

- - - - -

16.  คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาวตางชาติ
(คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา ชาวตางชาติ (Average Domestic 
graduate /Postgraduate Fees) (บาท)  หมายถึง คาใชจายในการศึกษาโดยเฉลี่ย (Average Tuition Fees)
ตอป ที่นักศึกษาตางชาติจะตองจายในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา)

ที่ รายการ บาท
1 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางประเทศ ป.โท 60,000

ป.เอก 165,000



17.  คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย (คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา ชาวไทย (Average Domestic graduate /Postgraduate Fees) (บาท)  
หมายถึง คาใชจายในการศึกษาโดยเฉลี่ย (Average Tuition Fees) ตอป ที่นักศึกษาชาวไทยจะตองจายใน
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา)

ที่ รายการ บาท
1 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย ป.โท 60,000

ป.เอก 165,000

หมายเหตุ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางประเทศมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาเลาเรียนรอยละ 50
18.  ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญาโดยเฉลี่ย 
(ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา โดยเฉลี่ย(Average Taught Graduate / 
Postgraduate Class Size)  (จํานวน)   หมายถึง  ขนาดของชั้นเรียนที่มีการสอนโดยเฉลี่ยของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยสามารถคํานวณไดจาก จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา ที่ลงทะเบียนทั้งหมดหารดวยจํานวนชั้นเรียน (Classes) ทั้งหมด)

ที่ รายการ จํานวน
1 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา  2552 800
2 จํานวนชั้นเรียน 10

                       ขนาดชั้นเรียน (ขอที่ 1 หารดวยขอท่ี 2) 80.00

19.  คาใชจายตอปของหองสมุด 
(คาใชจายตอปของหองสมุด (Annual Library Spending) (บาท)  หมายถึง คาใชจายของหองสมุด
สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 กรุณาใชขอมูลเฉพาะในสวนที่ใชสําหรับหนังสือ/ตํารา/สื่อการเรียนการ
สอน (acquisitions)  เขาหองสมุด  โดยไมรวมคาดําเนินการ (exclude operating costs))

ที่ รายการ จํานวนเงิน
1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนยวิทยบริการ) 875,586.42
2 คณะครุศาสตร 242000
3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 272,000
4 คณะวิทยาการจัดการ 143,000
5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 102,000
6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 100,000
7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 120,000
8 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 94,208.85
9 สถาบันภาษา  และศิลปวัฒนธรรม 11,181.55
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 115,635

รวม 2,075,611.82



20.  คาลงทุนทางดานชุมชน  และวัฒนธรรม 
(คาลงทุนทางดานชุมชนและวัฒนธรรม (Community / Cultural Investment) (บาท) : จํานวนเงินที่ใช
จายในโครงการเกี่ยวกับชุมชนหรือการอนุรักษวัฒนธรรมในปการศึกษา 2551 การลงทุนทางดานชุมชน
รวมถึงการลงทุนในชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครตั้งอยู ในกรณีนี้สามารถเปนอะไรก็ไดตั้งแตการ
พัฒนาเมือง จนไปถึงการลงทุนในดานการศึกษาระดับปฐมวัยและโรงพยาบาล เรือนจํา ที่พักพิงสําหรับ
คนเรรอน การที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมใหบริการแกชุมชน เปนตน) การอนุรักษวัฒนธรรมอาจกลาวได
วาเปนการลงทุนในโครงการที่สนับสนุนโดยตรงตอการอนุรักษวัฒนธรรมประจําชาติของมหาวิทยาลัย  
ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยแหงเวล (University of  Wales)  ใชจายเงินจํานวนมากในการรักษาภาษาเวล  
(Welsh) ซึ่งเปนภาษาถิ่นและพยายามสนับสนุนใหมีการใชภาษาดังกลาวมากขึ้น  อาจมีรูปแบบอื่นของ
วัฒนธรรมของประเทศ  ที่มหาวิทยาลัยสามารถจะแสดงความรับผิดชอบในการอนุรักษไดทั้งทางตรงและ
ทางออม

ที่ รายการ จํานวนเงิน
1 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1,015,000
2 คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 290,000

รวม 1,305,000

21.  เงินสนับสนุนงานวิจัย (ไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย )   จํานวนเงิน  1,475,000  บาท

22.  เงินสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาล  จํานวนเงิน  9,661300  บาท
เงินสนับสนุน/ เงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม 
(เงินสนับสนุนงานวิจัย (Total Funding for Research) (บาท)  : โปรดระบุจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยไดรับจากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ปงบประมาณ   พ.ศ. 2552)
(เงินสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาล (Government Funding for Research) (บาท):โปรดระบุจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยไดรับจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ในปงบประมาณ   พ.ศ. 2552) 
(เงินสนับสนุน/เงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Funding/Investment) (บาท) : จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ไดรับจากอุตสาหกรรมสําหรับใชในดานสิ่งปลูกสราง/สิ่งอํานวยความสะดวก (facilities) คา
คอมมิชชั่นของการวิจัยหรือการอนุญาตในเรื่องสิทธิทางปญญา ในปงบประมาณ   พ.ศ. 2552)

ที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท)
1 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากบริษัทเอกชน/หนวยงาน/องคกร (เอกชน) -
2 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม) -
3 เงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับจากหนวยงานของรฐั (ภาครัฐ) 9,661,300

                                              รวม (1+2+3) 9,661,300



23.  คาลงทุนทางดานสิ่งปลูกสราง/สิ่งอํานวยความสะดวก 
(คาลงทุนทางดานสิ่งปลูกสราง/สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities Investment) (บาท) : จํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ใชจายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ในการลงทุนดานโครงพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
(เชน อาคารใหม  โครงสรางพื้นฐานเพื่อการสื่อสารสถานที่ออกกําลังกาย  อุปกรณหองปฏิบัติการ  เปน
ตน)  กรุณานับจํานวนเงินที่จัดสรรสําหรับการลงทุนดานสิ่งปลูกสราง/สิ่งอํานวยความสะดวก/โครงสราง
พื้นฐาน  ในงบประมาณปนี้) 

ที่ รายการ จํานวนเงิน
1 สิ่งปลูกสราง 128,247,920.00
2 ครุภัณฑ 20,945,045.00

รวม 149,192,965.00

24.  เงินลงทุน/รายไดเชิงพาณิชย Industrial Funding / Investment (currency) : จํานวนเงินรายได
ทั้งหมดจากกิจกรรมพาณิชยจากรัฐและเอกชน  เชน  การเชาใชสิ่งอํานวยความสะดวก  การใชประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนที่ผานมา แตไมรวมถึงการบริจาคจากเอกชน  จํานวน
เงิน 8,816,248.50 บาท
25.  เงินบริจาคจากศิษยเกา 

ที่ รายการ จํานวนเงิน
1 เงินบริจาคจากศิษยเกา 203,082.23

รวม 203,082.23

26.  สัดสวนของบัณฑิตที่ศึกษาตอ  (ขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา  ปงบประมาณ   พ.ศ. 2552)  
       26.1  บัณฑิตที่ศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  จํานวน  44  คน

26.2  บัณฑิตที่จบการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น  จํานวน  2,064  คน
       26.3 บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน  1,928  คน

26.4  บัณฑิตที่ศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  คิดเปนรอยละ  2.28
27.   สัดสวนของบัณฑิตที่มีงานทํา (ขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
        27.1 บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  1,463  คน
        27.2 บัณฑิตที่จบการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งสิ้น  จํานวน  2,064  คน

27.3  บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน  1,928  คน
         27.4   บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ  83.31
28.  จํานวนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต   -     คน (ขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา ปงบประมาณ   พ.ศ. 2552)
29.  เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเขาใหม  เทากับ  2.60  



30.  จํานวนผลงานที่ตีพิมพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552                 
       ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2552  ตออาจารยประจํา   คิดเปนรอยละ 18.85  มีผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  จํานวน  36  เรื่อง ไดแก

ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรทองถิ่น
สกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2552

ดร.อมรา  เขียวรักษา
ผศ.สมจิตต  รัตนอุดมโชค
สุวรรณศรี  โพธิ์สุวรรณ
บุญมาก สีหาเพศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โรงเรียนบานหนองมะเกลือ
หมูบานหนองมะเกลือ

2 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวที่
เหมาะสมสําหรับบานทาวัด อ.
เมือง จ.สกลนคร เพื่อ
รองรับการทองเท่ียวใน
เสนทางเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก – ตะวันตก สูการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่
ยั่งยืน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2552

ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง
อ.วินิธา  พานิชย
ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3 การพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตกําลังคนดาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(อิเล็กทรอนิกส) ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วารสารราย 3 เดือน ปที่ 5 ฉบับ
ที่ 20 สิงหาคม – ตุลาคม 2551

ดร.สมศักดิ์  เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

4 การสรางและหา
ประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  
เรื่องความปลอดภัยใน
งานเชื่อม

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

นายวาสนา  เกษมสินธ
นายไวรุจน  อิ่มโพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5 คนรุนใหมกับการพัฒนา
อยางยั่งยืน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท
ผศ.สมบูรณ  ชาวชายโขง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6 การพัฒนารูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความรู  เจตคติและการมี
สวนรวมทางการเมือง

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.ภูมิพงศ  จอมหงษ
พิพัฒน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

แบบประชาธิปไตย  
สําหรับผูนําทองถิ่น

7 การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร  การเพิ่ม
ผลผลิตใบ  ปริมาณสี  
และครามผง  ของคราม
งอ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเห็ดในปา
เบญจพรรณ  เขตอุทยาน
แหงชาติภูพาน  จังหวัด
สกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.พิทักษ  วงษชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

9 การถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตยางพารา  จังหวัด
สกลนคร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ํา
ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา
ผศ.พรกมล  สาฆอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10 การปรับปรุงสมบัติของ
ตัวดูดซับโลหะหนักดวย
วัสดุในทองถิ่น

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร  ปที่ 1 ฉบับที่ 1  
มกราคม – มิถุนายน 2552

ดร.กิตติชัย  โสพันนา
นายธนากร  อุทัยดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11 การวิจัยเชิงนโยบาย วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม 
– มิถุนายน 2552

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

12 ความสัมพันธระหวางการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ใน
โรงเรียนเขตเทศบาลเมือง
สกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13 การพยากรณแนวโนม
ความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรที่เปดสอนและ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  

นางศศิกานต สังขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

ระดับความพึงพอใจใน
การศึกษาของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

14 การคัดเลือกพันธุคราม
และพืชที่ใหสีคราม

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15 แนวทางการจัดการความ
ปลอดภัยของสมตําลาว
อีสานตอนบน

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.ยุพิน แวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16 ผลของการใชสมุนไพร
ชนิดตางๆ รวมกับน้ําสกัด
ชีวภาพ
ในการยับยั้งการเกิดโรค
ในลูกออดกบ

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

นางทาริกา โกฏสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

17 การผลิตไฟฟาตนแบบโม
บายผสมผสานจาก
พลังงานแสงอาทิตย 

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 

นายกฤษฎา พรหมพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

พลังงานลม และเครื่อง
กําหนดดีเซล

“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

18 การพัฒนาสื่อการสอน
รายวิชาการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต โดยการ
ประยุกตโปรแกรมไม
โครซอฟเอ็กซเซล เพื่อใช
ในการพยากรณและ
แกปญหาการวางแผนการ
ผลิตโดยวิธีโปรแกรมเชิง
เสน

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

นางกัลยา กิตติเลิศ
ไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

19 การศึกษาระบบทําความ
เย็นของตูเย็นเทอรโมอิ
เล็กทริก

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.สุวิทย จักษุจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

20 การพัฒนาหลักสูตรการ
ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
คุณธรรม – จริยธรรม
สําหรับนักศึกษา  คณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

21 การศึกษาการเลนลาย
กลองกิ่งสกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and  

ผศ.สายันต บุญใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

22 การพัฒนาทักษะการอาน
ของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาวัฒนธรรมแอง
สกลนครมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.นันตพร นิลจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 การพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการสนเทศทาง
การเงิน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในเขต
จังหวัดสกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.อิรยา มณีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

24 บรรยากาศองคการและ
ความผูกพันตอองคการ
ของพนักงานโรงแรมใน
เขตจังหวัดสกลนคร 
มุกดาหารและนครพนม

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.อรทัย พันธสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

25 การพัฒนาศักยภาพกลุม
เกษตรกร ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง:
กรณีศึกษา หมูบานรอบ
หนองหาร จังหวัด
สกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and 
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

ผศ.ธวัชชัย ไพใหล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

27 ความคิดเห็นของผูตรวจ         
ผูควบคุม และ
ผูปฏิบัติงานกอสราง
เกี่ยวกับการปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุในเขต
จังหวัดสกลนคร

The  Second  International  
Academic  Conference  and  
Research  Presentation  on 
“Cooperation  for  
Development  on  the  East –
West  Economic  Corridor 
September  3 - 4  , 2009
Sakon Nakhon  Rajabhat  
University

นางกัญญาภัค  จอดนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

28 Evaluating Seebeck 
Coefficient of NaxCoO2

from Molecular Orbital 
Calculations

หนังสือรวมงานวิจัยในงาน
ประชุม The 5th Conference of 
the Asian Consortium on 
Computational material 
Science (ACCMS-5)

ดร.ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

29 Major  Factors  Affecting  
the  Organizational  
Effectiveness : A  Study  
of  City  and  Town  
Municipalities

Thai  Journal of Public 
Administration Volume 6 
Number  2 May – August  
2008

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศ
ไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

30 The Relationship 
between Social 
Interaction and 
knowledge Management 
System Success

The International Seminar on 
“The Edge of Management 
and Economic Reform”

ดร.ฟุงศรี ภักดีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

31 Synthesis of Titanium 
Carbonitride by Direct by 

The 10th International 
Symposium on Eco-Materials 

ดร.กิตติชัย โสพันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ที่
ชื่องานวิจัยและงาน

สรางสรรค
ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร /หลักฐานการ

นําไปใชประโยชน
ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

Direct Metal-Gas 
Reaction

Processing and Design And 
Core University Project (CUP) 
Seminar (2009), January 13-
15, 2009

32 การวิจัยแบบมีสวนรวม
เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ผลิตโคขุนโพนยางคํา จัง
หวดสกลนครแบบยั่งยืน

Thatland Research Symposium 
2009 Proceedings

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

33 การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑแจว
บองสมุนไพร

เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งที่ 1 “การวิจัย
พัฒนาทองถิ่นเพ่ือแผนดิน
ไทย”

ผศ.ยุพิน  แวงสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

34 Chromium (VI) 
Adsorption Using 
Eucayptus Glopulus 
Labill And Modifild 
With Amino Group

Proceeding งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

35 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเห็ดปาเต็งรัง
ในเขตอุทยานแหงชาตภิู
พาน จังหวัดสกลนคร

Proceeding งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.พิทักษ วงษชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

36 Electronic structure of 
the perovskite-type oxide 
SrTiO3

Thai Journal of Physics 
Series 4

ดร.ทศวรรษ สีตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



31.  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา    
         31.1  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  จํานวน  18  เรื่อง  จํานวนอาจารย
ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552  จํานวน 209 คนและนักวิจัยประจํา  จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 8.58

ที่
ชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง(citation)
ชื่ออาจารย/นักวิจัย

ฐานขอมูลที่ไดรับการ
อางอิง

ปที่ไดรับ
การอางอิง

จํานวนครั้ง
ที่ถูกอางอิง

1 หลักทฤษฎีและปฏิบัติการ
บริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร ปที่ 6 ฉบับที่ 
26 กันยายน – ตุลาคม 
2552

2552 1

2 วิธีวิทยาการวิจัย ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร ปที่ 6 ฉบับที่ 
26 กันยายน– ตุลาคม 
2552

2552 1

3 วิธีวิทยาการวิจัย ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร วารสารราย 
2 เดือนปที่ 6 ฉบับที่ 25 
กรกฎาคม – สิงหาคม 
2552

2552 4

4 เอกสารสาระการเรียนรู
ประกอบชุดวิชาการ
พัฒนาการบริหาร
สถาบันการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร วารสารราย     
2 เดือน ปที่ 6 ฉบับที่ 25 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2552

2552 1

5 การจัดการสวัสดิการชุมชน
ของเครือขายอินแปลง : 
กลไก กระบวนการจัดการ
ตนเอง

ผศ.ดร.ชนินทร  วะสีนนท วารสารมหาวิทยาลัย   
ราชภัฎสกลนคร ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2552

2552 1

6 การวิจัยพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑในทองถิ่น การยอม
ครามของกลุมทอผาสี

ผศ.อนุรัตน สายทอง วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม – 

2552 1



ที่
ชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง(citation)
ชื่ออาจารย/นักวิจัย

ฐานขอมูลที่ไดรับการ
อางอิง

ปที่ไดรับ
การอางอิง

จํานวนครั้ง
ที่ถูกอางอิง

ธรรมชาติบานพันนา ตําบล
พันนา อําเภอสวางแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร

มิถุนายน 2552

7 การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ครามแบบยั่งยืนในจังหวัด
สกลนคร

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ํา
ผศ.อนุรัตน สายทอง

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2552

2552 1

8 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตครามแบบยั่งยืนบานนาดี 
ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ํา
ผศ.อนุรัตน สายทอง

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร ปที่ 1 
ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2552

2552 1

9 การพัฒนาการบริหาร
สถาบันการศึกษา

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร วารสารราย 3 
เดือน ปที่ 5 ฉบับที่ 20 
สิงหาคม- ตุลาคม 2551

2552 1

10 เอกสารประกอบชุดวิชา
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร วารสารราย 3 
เดือน ปที่ 5 ฉบับที่ 20 
สิงหาคม- ตุลาคม 2551

2552 1

11 วิทยาการวิจัย ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร วารสารราย 3 
เดือน ปที่ 5 ฉบับที่ 20 
สิงหาคม- ตุลาคม 2551

2552 2

12 การพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนตรงของประสิทธิผลภาวะ
ผูนํา ของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน

ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร วารสารราย 3 
เดือน ปที่ 5 ฉบับที่ 20 
สิงหาคม- ตุลาคม 2551

2552 1

13 การจัดระบบสารสนเทศ ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร The Second 
International Academic 
Conference and
Research Presentation on

2552 1



ที่
ชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง(citation)
ชื่ออาจารย/นักวิจัย

ฐานขอมูลที่ไดรับการ
อางอิง

ปที่ไดรับ
การอางอิง

จํานวนครั้ง
ที่ถูกอางอิง

“Cooperation for 
Development on the 
East-West Economic 
Corridor September 3-4 
,2009 Sakon Nakhon 
Rajabhat University

14 รายงานการวิจัย เรื่อง ปญหา
และแนวทางแกไขปญหาการ
จัดระบบสารสนเทศการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดสกลนคร

ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร The Second 
International Academic 
Conference and Research 
Presentation on 
“Cooperation for
Development on the 
East-West Economic 
Corridor September 3-4 
,2009 Sakon Nakhon 
Rajabhat University

2552 1

15 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตครามแบบยั่งยืนบานนาดี 
ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร

ผศ.อังคณา เทียนกล่ํา
ผศ.สุรชาติ  เทียนกล่ํา
ผศ.อนุรัตน  สายทอง

The Second 
International Academic 
Conference and 
Research Presentation on 
“Cooperation for 
Development on the East-
West Economic 
Corridor September 3-4 
,2009 Sakon Nakhon 
Rajabhat University

2552 1

16 การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร การเพิ่มผลผลิต
ใบ ปริมาณสี และ ครามผง
ของครามงอ

ผศ.อังคณา  เทียนกล่ํา The Second International 
Academic Conference and 
Research Presentation on 
“Cooperation for 
Development on the East-
West Economic Corridor 
September 3-4 ,2009 
Sakon Nakhon Rajabhat 
University

2552 1



ที่
ชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง(citation)
ชื่ออาจารย/นักวิจัย

ฐานขอมูลที่ไดรับการ
อางอิง

ปที่ไดรับ
การอางอิง

จํานวนครั้ง
ที่ถูกอางอิง

17 หลัก ทฤษฎี และปฏิบัติ การ
บริหารการศึกษา

ผศ.ดร.ไชยา  ภาวะบุตร The Second 
International Academic 
Conference and 
Research Presentation on 
“Cooperation for 
Development on the East-
West Economic Corridor 
September 3-4 ,2009 
Sakon Nakhon Rajabhat 
University

2552 1

18 กลุมชาติพันธุ สกลนคร นางปทุมทิพย  มานโคกสูง The Second 
International Academic 
Conference and Research 
Presentation on 
“Cooperation for
Development on the 
East-West Economic 
Corridor September 3-4 
,2009 Sakon Nakhon 
Rajabhat University

2552 1



ภาคผนวก ค

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553



รายละเอียดโครงการตามแผนการพัฒนาสูระดับสากล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

1 โครงการพัฒนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(เปนโครงการตอเนื่องปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552)

1. เพื่อเผยแพรขอมูล การปฏิบัติงานขององคกรสู
สังคมไทย
2. เพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนสากลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร

เว็บไซดภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเปนเว็บไซดที่มีขอมูลเปน
ปจจุบัน

6,13

2 โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

1. เพื่อรวมถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคล
2. เพื่อเปนการสรางความตระหนักในการเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นๆสําหรับ
นักศึกษาชาวไทยและเพื่อสงเสริมการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติที่กําลัง
ศึกษาอยูในประเทศไทย
3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไทยและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาตางชาติ
4. เพื่อเผยแผวัฒนธรรมไทยและเรียนรูวัฒนธรรม
อื่นที่แตกตาง

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
นักศึกษาไทย
และนักศึกษา 
ตางชาติ
ระดับอุดมศึกษา

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

-



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

5. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี และความเขาใจ
อันดีระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ

3 โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กับแขวงสะหวันนะเขต (อยูระหวาง
ดําเนินการ)

1. เพื่อกระชับความสัมพันธกับแขวงสะหวันนะเขต
2. เพื่อรวมกันพัฒนาความรวมมือทางวิชาการให
เกิดประโยชนสูงสุดตอทั้ง 2 สถาบัน

มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต

- -

4 โครงการอบรมภาษาญี่ปุนเพื่อการ
สื่อสาร

1.  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาญี่ปุนไดอยางเหมาะสม
2.  เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะทั้งการฟง  พูด  
อาน  และเขียน  ภาษาญี่ปุนเปนพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุนในระดับสูงตอไป
3.  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและเขาใจอันดีตอภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุนผานการเรียนภาษา    

คณาจารย 
นักศึกษา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนครและ
ประชาชน
ทั่วไป  จํานวน  
30  คน

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

8

5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร  (อยูระหวางดําเนินการ)

1.  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
2.  เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะทั้งการฟง  พูด  

คณาจารย  
นักศึกษา 
บุคลากร

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

8



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

อาน  และเขียน  ภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงตอไป
3.  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและเขาใจอันดีตอภาษา
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา    

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนครและ
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน  
30  คน

6. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร

1.  เพื่ออบรมภาษาจีนใหแกคณาจารย  นักศึกษา  
และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
2.  เพื่ออบรมภาษาจีนโดยเนนในดานการสนทนา 
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3.  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่เรียนนําไป
สื่อสารกับเจาของภาษา  หรือการทํางาน

คณาจารย  
นักศึกษา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
สกลนคร และ
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน  
20  คน

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

8

7. โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการ
สื่อสาร  (อยูระหวางดําเนินการ)

1.  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถในการ
สื่อสารดวยภาษาเวียดนามไดอยางเหมาะสม
2.  เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะทั้งการฟง  พูด  

คณาจารย  
นักศึกษา 
บุคลากร

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

8



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

อาน  และเขียน  ภาษาเวียดนามเปนพื้นฐานในการ
เรียนภาษาเวียดนามในระดับสูงตอไป
3.  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูและเขาใจอันดีตอภาษา
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา    

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนครและ
ประชาชน
ทั่วไปจํานวน  
30  คน

8. โครงการอบรมภาษาเกาหลีเพื่อการ
สื่อสาร  

1.  เพื่ออบรมภาษาเกาหลีใหแก  คณาจารย  
นักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคล
ทั่วไป  ที่มีความสนใจ
2.  เพื่อใหผูรับการอบรมไดตระหนักถึงความสําคัญ
เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
3.  เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูที่อบรมนําไป
สื่อสารกับเจาของภาษา  หรือในการทํางาน

คณาจารย  
นักศึกษา 
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร และ
ประชาชน
ทั่วไป จํานวน  
30  คน

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

8

9. โครงการสัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต
ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา

1.  เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
และทักษะในดานบริบททางการบริหารการศึกษา 
ระหวางนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ทางการบริหาร

นักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

18



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

การศึกษา และภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา
2.  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแตละสถาบันที่เขารวม
โครงการไดบทนิพนธ (Concept  Paper) ที่นาสนใจ
ในดานบริหารการศึกษา และภาวะผูนําทางการ
บริหารการศึกษา
3.  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  ได
รวมวิพากษบทนิพนธ (Concept  Paper)  ของ
ผูเขารวมโครงการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
และอยางสรางสรรค
4.  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ  ระหวางนักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อันจะนําไปสู
การเปนเครือขายการเรียนรูรวมกันในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ  และการจัดทําดุษฎีนิพนธอยาง
มีคุณภาพ

ราชภัฏในภาค
ตะวันออก เฉียง
เหนือเขารวม
โครงการ

10. โครงการอบรมการใชชีวิตใน
สังคมไทย  สําหรับนักศึกษาตางชาติ

1.  เพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดรับความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขอควรและไมควรปฏิบัติ
ในสังคมไทย และกฎหมายทั่วไปของไทย

นักศึกษา
ตางชาติ  
อาจารย  

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

6



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

2.  เพื่อใหนักศึกษาตางชาติมีแนวทางในการปฏิบัติ
ตนที่ถูกตองในสถานศึกษาและสังคมไทย
3.  เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทย
แกนักศึกษาตางชาติ

เจาหนาที่ศูนย
ภาษา  ศูนย
เวียดนามศึกษา  
วิเทศสัมพันธ  
และฝายตางๆที่
เกี่ยวของ  
จํานวน 100  คน

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางดาน
ความสามารถทางภาษาสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

1. เพื่ออบรมภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ
อื่นๆ สําหรับใชในการสมัครงาน
2. เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ
อื่นๆ สําหรับใชชีวิตประจําวัน
3. เพื่อเตรียมความพรอมในดานภาษาตางประเทศ
ใหกับนักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในดาน
ภาษาตางประเทศ

นักศึกษาชั้นปที่ 
3 และ 4 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร  
จํานวน 1,500 
คน

ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ เสนอ
ผูบริหารทราบ

8

12 โครงการจัดตั้งศูนยไทยศึกษา ณ 
จังหวัดกวางตรี ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

1. เปนแหลงศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร สังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทย
2. เพื่อประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยน

วิทยาลัยครูกวาง
ตรี  จังหวัด
กวางตรี  

3,6,13



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

ทางดานภาษา วัฒนธรรมและการศึกษา
3. สรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศ
สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

13 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“เปดประตูยุทธศาสตรการสรางสุข
ภาวะสู สปป.ลาว: สุขภาพดีไมมีขาย 
ถาอยากไดตองสรางเอง” สาขา
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เพื่อเปนเวทีศึกษาเรียนรู แลกเปลี่ยน
ประสบการณใหผูเขารวมสัมมนาไดความรูความ
เขาใจ เกิดพลังความคิด ไดรูปแบบและวิธีการที่ดี
ในการสรางเสริมสุขภาพคน
2. เพื่อเปนเวทีการสรางเครือขายพัฒนางานสุขภาพ
ในทองถิ่น ระหวางประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อเปนการฝกประสบการณจัดสัมมนาทาง
วิชาการ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
ยุทธศาสตรการพัฒนา รุนที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
4. เพื่อเปนการประชาสัมพันธสาขาวิชายุทธศาสตร
การพัฒนา โครงการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

1. บุคลากร
ประจํา
โรงพยาบาล
แขวงสะหวัน
นะเขต
2. บุคลากร
ประจําโรงเรียน
แพทย แขวง
สะหวันนะเขต
3.บุคลากร
ประจําโรงเรียน
และวิทยาลัย ใน
เขตแขวง
สะหวันนะเขต

1. จากการวัดความพึงพอใจของผูเขารวม
สัมมนา
2. จากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวน
รวมของผูเขารวมโครงการสัมมนา
3. จากรายงานผลสําเร็จในการจัดสัมมนา
ของสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา

13



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

5. เพื่อเชื่อมโยงสัมพันธภาพและสืบสาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ลาว

4.สมาชิกชมรม
แอโรบิค แขวง
สะหวันนะเขต
เทศบาล
5. หนวยงาน
สุขภาพและการ
สาธารณสุข
ทองถิ่น 
หนวยงานพัฒนา
ดานสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของ
แขวงสะหวันนะ
เขต
6. คนทํางานสื่อ
และการรณรงค
ดานสุขภาพ 
ตลอดจนผูสนใจ
ทั่วไป



ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย
แนวทางการติดตาม ความกาวหนา และ

ประเมินผล
ตัวชี้วัด

14 โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
งานวิจัยตามโครงการพัฒนานักวิจัย
รวมกันระหวางไทยและเวียดนาม

1. เพื่อพัฒนานักวิจัยจากสถาบันการศึกษาไทยและลาว
2. เพื่อรวมกันหาแนวทางที่จะพัฒนางานวิจัยรวม

อาจารย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
อาจารยวิทยาลัย
ครูสะหวันนะ
เขต  มหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต 
และศึกษาธิการ
แขวงสะหวันนะ
เขต

3,13,30

15 โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง 
“ความรวมมือเพื่อการพัฒนาบน
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-
ตะวันตก” (อยูระหวางดําเนินการ)

- - - 2,13,18,30

16 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
ประเทศ  (อยูระหวางดําเนินการ)

- - - 6,8



ภาคผนวก ง

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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