
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบตัิราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑.  หลักการและเหตุผล

การถายทอดตัวชี้วัดระดับสวนราชการสูระดับบุคคล  เปนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทยที่กําหนดใหมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและวัดผลไดทุกระดับ  ตั้งแตระดับองคกรไปจนถึง
ระดับบุคคล  โดยมีการถายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  สูระดับบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองคกรมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key  Performance  Indicators : KPIs)                  
เปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการวัดผลสําเร็จของแผน  แตทั้งนี้จะตองกําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับ
เปาประสงคตามยุทธศาสตรขององคกร  และมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและเปาหมายในระดับ
หนวยงานจนถึงระดับบุคคล  และจัดทําคํ ารับรองการปฏิบัติราชการรวมถึงจัดใหมีการติดตาม                        
และประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  สํานักงาน ก.พ.ร.  มุงเนนใหมหาวิทยาลัยนํานโยบายกรอบทิศทาง  
การดําเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไปสูการปฏิบัติที่บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  โดยดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  เพื่อใหบุคลากร
แตละหนวยงานแตละระดับรูสึ กมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการดํ า เนินงานตามยุทธศาสตร               
สามารถเชื่อมโยงระหวางบทบาทหนาที่ของตนเอง  และยุทธศาสตรขององคกร โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและทิศทางของประเทศ  
เปนเครื่องมือสําหรับการบูรณาการแปลงแผนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรตางๆ  ไดอยางชัดเจน

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรจัดใหมีการประชุมขึ้น เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งการบริหารและดําเนินงานของสวนงานภายในมหาวิทยาลัย  และเพื่อเปน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและคณะ  สํานัก  สถาบัน  กอง

๒.  วัตถุประสงค

๒.๑  เพื่อใหคณะ  สํานัก  สถาบัน กอง  และบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒.๒  เพื่อชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  สูระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  กอง  และระดับปฏิบัติการ

๓. วิธีการดําเนินการ

              -  บรรยาย/ การฝกปฏิบัติการ

 /๔. วิทยากร...

เอกสารหมายเลข  ๑
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๔. วิทยากร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  และคณะ

๕.  การประเมินผล
๕.๑ แบบสอบถามการประเมินโครงการ
๕.๒ การติดตามจากการปฏิบัติงานจริง

๖. ผูเขารวมประชุม
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของคณะ  สํานัก  สถาบัน  และกอง จํานวนทั้งสิ้น   ๑๑๐  คน  ไดแก

๖.๑  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี                 จํานวน  ๑๖  คน
๖.๒ ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ผูอํานวยการกอง 
        ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิต                                        จํานวน    ๙   คน
๖.๓  ประธานสาขาวิชา จํานวน  ๔๔ คน

  ๖.๔  คณะทํางานของ สํานัก สถาบัน และกอง                              จํานวน  ๔๑  คน
๗.  หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๘.  วัน  เวลาที่อบรม
วันศุกรที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

๙. สถานที่
ณ  หองประชุมราชพฤกษ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑๐. งบประมาณ
                เงินงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  (๕๓A๑๑๒๐๓กนผ๐๓W๐๑ 
โครงการจัดการพัฒนางานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยถัวจายทุก
รายการตามจายจริง งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๒,๘๐๐  บาท  

๑๑.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
     ๑๑.๑  บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย               
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  และแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓
       ๑๑.๒  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๑.๓  คณะ สํานัก สถาบัน และกอง มีแผนปฏิบัติราชการ  แผนที่ยุทธศาสตร  และคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  
        ๑๑.๔  คณะ สํานัก สถาบัน กอง และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด



กําหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓
วันศุกรที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  หองประชุมราชพฤกษ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปดการประชุม

โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายเกี่ยวกับ

๑.  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   ๒๕๕๒

๒.   คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
      ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓

                                                   โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท
        รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  และคณะ    

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม   

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.        บรรยาย(ตอ)
๓.   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ                  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  
                                                   ๔. แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท
     รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  และคณะ    

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. บรรยาย(ตอ)

                                                   ๕. แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง             
การปฏิบัติราชการ ของคณะ สํานัก  สถาบัน  และกอง

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท
                                              รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  และคณะ                     

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติการ จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
                                           สํานัก  สถาบัน  และกอง

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท
         รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  และคณะ

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. ปฏิบัติการ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะ สํานัก  สถาบัน  และกอง 

๑๕.๔๕ -  ๑๖.๐๐ น. นําเสนอแผนที่ยุทธศาสตรของคณะ สํานัก สถาบัน และกอง

๑๖.๓๐ น. ปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  



๑.  หลักการและเหตุผล

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับส่วนราชการสู่ระดับบุคคล  เป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับบุคคล  โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  สู่ระดับบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์กรมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key  Performance  Indicators : KPIs)                  เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการวัดผลสำเร็จของแผน  แต่ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  และมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล  และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการรวมถึงจัดให้มีการติดตาม                        และประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  สำนักงาน ก.พ.ร.  มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยนำนโยบายกรอบทิศทาง  การดำเนินงานตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานแต่ละระดับรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์               สามารถเชื่อมโยงระหว่างบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและทิศทางของประเทศ  เป็นเครื่องมือสำหรับการบูรณาการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  ได้อย่างชัดเจน

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรวมทั้งการบริหารและดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  และเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและคณะ  สำนัก  สถาบัน  กอง

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อให้คณะ  สำนัก  สถาบัน กอง  และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  ตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒.๒  เพื่อชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  สู่ระดับคณะ  สำนัก  สถาบัน  กอง  และระดับปฏิบัติการ

๓. วิธีการดำเนินการ

              -  บรรยาย/ การฝึกปฏิบัติการ

 /๔. วิทยากร...

๔. วิทยากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และคณะ

๕.  การประเมินผล

๕.๑ แบบสอบถามการประเมินโครงการ


๕.๒ การติดตามจากการปฏิบัติงานจริง

๖. ผู้เข้าร่วมประชุม


บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของคณะ  สำนัก  สถาบัน  และกอง จำนวนทั้งสิ้น   ๑๑๐  คน  ได้แก่

๖.๑  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี                 จำนวน  ๑๖  คน

๖.๒ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการกอง 

        ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิต                                        จำนวน    ๙   คน

๖.๓  ประธานสาขาวิชา
จำนวน  ๔๔ คน

  ๖.๔  คณะทำงานของ สำนัก สถาบัน และกอง                              จำนวน  ๔๑  คน

๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๘.  วัน  เวลาที่อบรม


วันศุกร์ที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.

๙. สถานที่

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑๐. งบประมาณ


                เงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  (๕๓A๑๑๒๐๓กนผ๐๓W๐๑ โครงการจัดการพัฒนางานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๒,๘๐๐  บาท  

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     ๑๑.๑  บุคลากรมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย               ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  และแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓

       ๑๑.๒  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
๑๑.๓  คณะ สำนัก สถาบัน และกอง มีแผนปฏิบัติราชการ  แผนที่ยุทธศาสตร์  และคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  

        ๑๑.๔  คณะ สำนัก สถาบัน กอง และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓

วันศุกร์ที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
พิธีเปิดการประชุม


โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายเกี่ยวกับ

๑.  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.   ๒๕๕๒

๒.   คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

      ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓

                                                   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์


        รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และคณะ    

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. 
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.        บรรยาย(ต่อ)

๓.   กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ                  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๓  

                                                   ๔. แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 



                                             นสังคมศาสตร์  าร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ิราชการ  ประจำปีงบปได้กาทธิภาพและประรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และคณะ    

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
บรรยาย(ต่อ)

                                                   ๕. แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง             การปฏิบัติราชการ ของคณะ สำนัก  สถาบัน  และกอง


โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์


                                                                                      นสังคมศาสตร์  าร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ิราชการ  ประจำปีงบปได้กาทธิภาพและประรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และคณะ                     

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ปฏิบัติการ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะ 

                                           สำนัก  สถาบัน  และกอง

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

                                                 นสังคมศาสตร์  าร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ิราชการ  ประจำปีงบปได้กาทธิภาพและประรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  และคณะ

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น.
ปฏิบัติการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของคณะ สำนัก  สถาบัน  และกอง 

๑๕.๔๕ -  ๑๖.๐๐ น.
นำเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ของคณะ สำนัก สถาบัน และกอง

๑๖.๓๐ น.

ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารหมายเลข  ๑








