
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. คํารับรองระหวาง

นายสุเมธ  แยมนุน    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา      ผูรับคํารับรอง

         และ

นายปญญา  มหาชัย    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      ผูทําคํารับรอง

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว   มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป  เริ่มตั้งแตวันที่              
1  ตุลาคม  2552 ถึงวันที่  30  กันยายน  2553 

3. รายละเอียดของคํารับรอง  ไดแก  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตัวชี้วัด      
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ 
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้

4. ขาพเจา นายสุเมธ  แยมนุน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก          
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบทายคํารับรองนี้  และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
ของนายปญญา  มหาชัย  ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้

5. ขาพเจา นายปญญา  มหาชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดทําความเขาใจ
คํารับรองตาม 3 แลว ขอใหคํารับรองกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาจะมุงมั่นปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดี ตามเปาหมายของตัวชี้วัดแตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน ตามที่ใหคํารับรองไว



2

 

6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงได        
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

…………………………………………………………………

(ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

…………………………………………………………………

                (นายสุเมธ  แยมนุน)
     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

…………………………………………………………………

                 (นายปญญา  มหาชัย)
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 1 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            1

                  กลุมสถาบันอุดมศึกษา กลุมที่ 2 เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม                                          

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงบประมาณแผนดินและแผนงบประมาณรายได

วิสัยทัศน :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและเครือขายการเรียนรู  คูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ :
   1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2.  พัฒนาองคความรู  และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น
3.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.  พัฒนาเครือขายการเรียนรู
5.  บริหารจัดการใหมีคุณภาพ

          ประเด็นยุทธศาสตร :
           1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

2.  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
4.  อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
5.  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
7.  บริหารจัดการที่ดี



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 2 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            1

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล (น้ําหนักรอยละ 45)
ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

1. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง

5 - - - - 1 2 3 4 5 ใชคะแนนการ
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5 - - - - 1 2 3 4 5 ใชคะแนนการ
ประเมินผลของ
สํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษา

3. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายที่สะทอนเอกลักษณ 
จุดเนน รวมทั้ง วัตถุประสงค
เฉพาะตามพระราชบัญญัติของ
สถาบันอุดมศึกษา    
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ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 2 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            2

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

3.1  ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู
      “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการ
      เรียนรู

2.5 - 5 5 3 1 2 3 4 5

3.2 ระดับความสําเร็จของการ
      สืบสานภูมิปญญาครามสู
      ลูกหลาน

2.5 - - - 3 1 2 3 4 5

3.3 ระดับความสําเร็จของแผน
      การบริการวิชาการและ
      วิชาชีพใหเกิดความเขมแข็ง
      ในระดับทองถิ่นและประเทศ

2.5 - - 5 5 1 2 3 4 5

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
1. โครงการยกระดับมาตรฐาน

การผลิตและการแปรรูป
หนอไมและหวายในเขตภูพาน

         (ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา)
           (ผศ.ยุพิน  แวงสุข)

0.25 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห และ
สรุปการผลิต ผลิตภัณฑ
หนอไมและหวายในเขต
เทือกเขาภูพานของผู 
ประกอบการกลุม เปาหมาย 
เปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1. เพื่อใหความรูทางดานวิชาการ
2. กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิต

ผลิตภัณฑหนอไมและหวาย      
ในเขตเทือกเขาภูพาน

3. ปริมาณกลุมเปาหมาย 10 กลุม
ผูผลิต

กลุมผูรับบริการมี
1.ความรู ความเขาใจไมต่ํากวา     

รอยละ75
2.ความพึงพอใจไมต่ํากวา         

รอยละ 75
3.การนําความรูไปใชไมต่ํากวา    

รอยละ 65



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 2 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            3

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

2. เพื่อพัฒนายกระดับ
มาตรฐานการผลิตตาม
เกณฑมาตรฐานชุมชน

3. เพื่อฝกอบรมการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตตามเกณฑมาตรฐาน
ชุมชน

2. โครงการคลินิกรักษาโรคสัตว
     และศูนยถายทอดเทคโนโลยี
     การผสมเทียม

          (ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา)
       (ผศ.น.สพ.ธราดล  จิตจักร)

0.25 1. เพื่อการบริการสาระ 
ขอมูล ขาวสารความรูความ
เคลื่อนไหว และดําเนิน
กิจกรรม เพื่อการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงสัตว เชน 
สัตวปก สุกร โคและกระบือ

2. เพื่อบริการรักษาโรคสัตว
ทําหมัน ฉีดวัคซีนปองกัน
โรค  และการผสมเทียม
ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีด

1. นักศึกษา นักวิชาการ และคณาจารย
ดานปศุสัตวของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฎสกลนคร 50 คน

2. ผูประกอบการเลี้ยงสัตว เชน สุนัข 
สุกร โคเนื้อ โคนม และสัตวปก

3. ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ        
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

4. ปริมาณกลุมเปาหมาย 50  คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 75



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 2 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            4

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

   ความสามารถการเลี้ยงสัตว 
   ในการแขงขันของชุมชน
3. กระตุน และสงเสริม    

การพัฒนาอาชีพเกษตร  
ในชนบทแบบทวิภาคี  
โดยการมีสวนรวม
ระหวางชุมชน องคกร
ภาครัฐและเอกชน

3. โครงการอบรมโลจิสติกสและ
     การจัดการสินคาคงคลังเพื่อ
     เพิ่มศักยภาพผูประกอบการ
    ในทองถิ่น

       (ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ)
(นางสาวศิริพร  ตั้งวิบูลยพาณิชย)

0.25 1. สามารถเพิ่มศักยภาพการ
2. แขงขันกับคูแขงได

เพื่อใหมีความเขาใจใน
แนวคิดและนํามา
ประยุกตใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประกอบการในทองถิ่น

ผูประกอบการ กลุม OTOP จํานวน    
30 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจไมต่ํากวา 
   รอยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 
    รอยละ 75 
3. การนําความรูไปใชไมต่ํากวา 
   รอยละ 65



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 2 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            5

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
     ทักษะและเพิ่มพูนความรู 
    ใหกับผูเขารวมโครงการ
4. เพื่อสรางเครือขายการ
    รวมมือทางวิชาการกับ
    ผูประกอบการในทองถิ่น

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

4. โครงการถายทอดเทคโนโลยี 
    สูชุมชน

       (ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ)
        (นายวาสนา  เกษมสินธ)

0.25 1. เพื่อสรางความรวมมือ
    ระหวางชุมชน องคการ
    บริหารสวนตําบล และ
    สถาบันศึกษา
2. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่
    เหมาะสมแกชุมชน
3. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
    ทักษะและเพิ่มพูนความรู
    ดานเทคโนโลยีแกชุมชน

ประชาชนในเขต อบต. จํานวน     
30 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจไมต่ํากวา
   รอยละ 75
2. ความพึงพอใจไมต่ํากวา รอยละ 75   
3. การนําความรูไปใชไมต่ํากวา  
   รอยละ 65      
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

5. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
    ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
    ยอม (SMEs University)

       (ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา)

         (ผศ.อรทัย  พันธสวรรค)

0.25 1. เพื่อยกระดับความรูความ
    สามารถ และทักษะในการ
    ดําเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะ
    ในการแกไขปญหาไดจริง
     ของบุคลากร SMEs
2. เพื่อสรางและพัฒนาความรู
     ทักษะ ของบริการธุรกิจ  
     (Service Provider) ไดแกที่ 
     ปรึกษาพี่เลี้ยงนักวิจัยใหSMEs
3. เพื่อยกระดับความสามารถ
    ของบุคลากรภาครัฐที่ทํา
    หนาที่ในการสงเสริม SMEs
4. เพื่อจัดตั้งคลังสมอง SMEs
   ซึ่งเปนการรวบรวมที่
    ปรึกษาและกลุมผูเชี่ยวชาญ
    มาชวยใหความรูแก
    กลุมเปาหมาย

1. ผูประกอบการ ทายาทธุรกิจ
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
    สกลนคร
3. ผูเชี่ยวชาญ
4. คณาจารยในคณะวิทยาการจัดการ
    รวมทั้งสิ้น 200 คน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
  1.1 สราง Business Matching 
        จํานวน 50 รายตอป
  1.2 สรางผูประกอบการรายใหม
       จํานวน 5 รายตอป
  1.3 จัดอบรมเพื่อสราง
         ผูประกอบการเฉพาะดาน 
         จํานวน 100 รายตอป
  1.4 ใหคําปรึกษาปญหาธุรกิจใน
         ระดับทั่วไป จํานวน 30 ราย
         ตอป
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
6. โครงการคายเมล็ดพันธุแหง
     ศานติ เรียนรูอยางไรความ
     รุนแรง
       (นายรัฐพล ฤทธิธรรม)

       (นายวิชาญ  ฤทธิธรรม)

0.25 1. สงเสริมและปลูกฝงให  
   เยาวชนไดเรียนรูแนวคิดใฝ
   สันติ ไรความรุนแรง
2. เพื่อใหเยาวชนไดเกิดแรง
   บันดาลใจในการปรับ 
   เปลี่ยนพฤติกรรมของตน
3. สงเสริมงานพัฒนานักศึกษา
4. สงเสริมศักยภาพในการให
   บริการวิชาการและความ
   รวมมือกับองคกรเครือขาย
   ในทองถิ่น

นักเรียน/นักศึกษา ในเขตเทศบาล
เมืองสกลนคร จํานวน 150 คน

1. ความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ
    ไมนอยกวารอยละ 80
2. ความรูความเขาใจผูเขารวม
   โครงการไมนอยกวารอยละ 90
3. การนําความรูไปใชของผูเขารวม
    โครงการไมนอยกวารอยละ 75

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

7.  โครงการประชาธิปไตยสัญจร

          (นายรัฐพล ฤทธิธรรม)

          (นายวิชาญ  ฤทธิธรรม)

0.25 1. สงเสริมและปลูกฝงให
   เยาวชนไดเรียนรูเขาใจ
   ปรัชญาและกระบวนการ
   ประชาธิปไตย
2.  สงเสริมศักยภาพในการรวมมือ
     กับองคกรเครือขายเพื่อให
     บริการวิชาการแกทองถิ่น

นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฎ
สกลนคร / นักเรียนโรงเรียน ในเขต
พื้นที่ จ.สกลนคนคร,นครพนม 
จํานวน 500 คน

1. ความพึงพอใจไมนอยกวา  
   รอยละ 80
2. ความรูความเขาใจไมนอยกวา
   รอยละ 80
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
8. โครงการฝกอบรมเชิง ปฏิบัติ
    การเปาแกวศิลปสงเสริมอาชีพ
    แกทองถิ่น

             (ดร.สําเร็จ  คันธี)
           (ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน)

0.25 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
    ไดรับความรูและเทคนิค
     ตางๆ ในการเปาแกวศิลป
2. เพื่อใหผูเขารับการฝก 
    อบรมไดฝกปฏิบัติการเปา
    แกวศิลปเปนรูปตางๆ เชน
    ตนไม ดอกไม เครื่อง 
    ประดับ ตัวหนังสือ เปนตน
3. เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน
     สรางงานสรางรายได 
    ในทองถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
จํานวน  60 คน

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรูความเขาใจไมต่ํากวา รอยละ 75 
2. ความพึงพอใจ ไมต่ํากวา 
    รอยละ 75
3. การนําความรูไปใชไมต่ํากวา  
   รอยละ 65    

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

9. โครงการรวบรวม อนุรักษ
    และสงเสริมการใชสมุนไพร
    ในชุมชน

              (ดร.สําเร็จ  คันธี)

              (นายบํารุง  รินทา)

0.25 1. เพื่อปลูกสมุนไพรไวดูแล
    สุขภาพ ปองกันโรคบาง
    ชนิดในโรงเรียนเปาหมาย
2. เพื่อรวบรวมและแปลตํารา
    ยาจากใบลานของชนเผา
   ไทโสและชนเผาอื่น ๆ
    ใน3 จังหวัด (สกลนคร,
     นครพนม, มุกดาหาร)

นักศึกษา นักเรียน ครู – อาจารย    
ในโรงเรียน หมอพื้นบาน จํานวน 
100 คน

1. ความรูความเขาใจไมต่ํากวา  
    รอยละ 75
2.  ความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 75
3. การนําความรูไปใชไมต่ํากวา 
   รอยละ 65
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
3. เพื่อจําแนกชนิดรวบรวม
     สมุนไพรจากการแปลตํารา
     ยาจากใบลาน ของชนเผาไท โส

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

10. โครงการอบรมครูผูสอน
       แบบบูรณาการปรัชญา
       เศรษฐกิจพอเพียง

         (ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์)

   (ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ)

0.25 1. เพื่ออบรมครูผูสอน  
   เกี่ยวกับความรูความเขาใจ
   ในปรัชญาเศรษฐกิจ
    พอเพียง
2. เพื่ออบรมครูผูสอน
    เกี่ยวกับการเขียนแผนการ
     สอนแบบบูรณาการ
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อออกแบบ (เขียนโครง
     ราง) การวิจัยเพื่อพัฒนา
      การเรียนการสอนโดย
      การบูรณาการปรัชญา
      เศรษฐกิจพอเพียงในกลุม
      สาระการเรียนรูตางๆ

ครู จังหวัดสกลนคร, นครพนม และ
มุกดาหาร จํานวน 100 คน

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญา
     เศรษฐกิจพอเพียงไมต่ํากวา
     รอยละ 90
2. ความพึงพอใจของผูเขารับการ
    ฝกอบรม ไมต่ํากวา รอยละ 80
3. การนําผลการอบรมไป
    ประยุกตใชในการเรียนการสอน
   ไมต่ํากวา รอยละ 75
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

3.4   ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสืบสานโครงการตาม
แนวพระราชดําริ

2.5 - - 5 - 1 2 3 4 5

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

1. โครงการพัฒนาและเสริมสราง
     ศักยภาพการผลิตโคขุนของ
     สมาชิกสหกรณการเลี้ยง
     ปศุสัตว กรป. กลาง โพนยางคํา
     จํากัด

         (ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา)

      (รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาพผล)

0.63 1. เพื่อฝกอบรมเพิ่มพูน 
    ความรูใหกลุมเกษตรผู
    เลี้ยงโคขุนมีความรู ความ 
    เขาใจและปฏิบัติตาม
     กฎระเบียบ ของสหกรณการ
     เลี้ยง  ปศุสัตว กรป.กลาง 
     โพนยางคํา จํากัด
2. เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
    เกษตรกรและผูสนใจ
3. เพื่อสงเสริมและแนะนํา 
    การจัดการฟารมเลี้ยงโคขุน
  ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

     ฟารมตามสุขลักษณะการ
     ผลิตสินคา เกษตรที่ดี

1. กลุมเปาหมายเกษตรกรผูเลี้ยงโค
    ขุน นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย
2. ปริมาณกลุมเปาหมายเกษตรกร
   จํานวน 30 ฟารม นักศึกษา 60 คน 
  นักวิชาการ อาจารย 10 คน
3. พื้นที่กลุมเปาหมาย กลุมเกษตรกร
    การผลิตโคขุนของสมาชิสหกรณ
    การเลี้ยงปศุสัตว กรป.กลาง 
    โพนยางคํา จํากัด ในพื้นที่จังหวัด
    สกลนคร

กลุมผูรับบริการมี
1. ความรู ความเขาใจไมต่ํากวา 
    รอยละ 75
2. ความพึงพอใจไมต่ํากวา
   รอยละ 75 
3. การนําความรูไปใชไมต่ํากวา
    รอยละ 65
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

4. เพื่อสงเสริมการผลิตเนื้อ
    โคขุนของสหกรณการ
     เลี้ยง ปศุสัตว กรป.กลาง
    โพนยางคําจํากัดใหมี
     คุณภาพสูง คุณภาพดี
     ปลอดโรค พยาธิและสาร
     ปนเปอนตางๆ
5. เพื่อสงเสริมการใช
    พลังงานทางเลือกในฟารม
    เลี้ยงโคขุนโพนยางคํา โดย
    มีฐานมาจากภูมิปญญาใน
   ทองถิ่นรวมกับคณาจารย
   นักศึกษา มหาวิทยาลัย
   ราชภัฎสกลนคร
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ
2. โครงการสงเสริมการใชพลังงาน
    ทางเลือกในชุมชนสนอง
    พระราชดําริตามแนวทาง
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       (ผศ.ปรีชาศาสตร  มีเกาะ)
       (นายกฤษฏา  พรหมพินิจ)

0.63 1. เพื่อสรางเครือขายและเสริม
     สรางศักยภาพขอชุมชน
2. เพื่อใหความรูการใช
    พลังงานทางเลือกในชุมชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
     การใชพลังงานทางเลือก
    ในชุมชน

- ประชาชน 1 หมูบาน
- จํานวน 30 คน

1. ความรูความเขาใจไมต่ํากวา 
   รอยละ 75
2. ความพึงพอใจไมต่ํากวา  รอยละ 75
3. การนําไปใชไมต่ํากวารอยละ 65

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

3. โครงการคายเยาวชนสราง
     จิตสํานึกในการอนุรักษ
     ทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดลอม

             (ดร.สําเร็จ  คันธี)
          (ผศ.วิศัย  พรหมเทพ)
      (นางสาวจิราภรณ  สุมังคะ)

0.62 1. เพื่อปลูกฝงเจตคติที่ดีตอ
    การอนุรักษทรัพยากร
    ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
    วัฒนธรรมและโครงการ
     ตามพระราชดําริ
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกให
    เยาวชนใหไดรับผิดชอบ
    ตอสังคมทรัพยากรธรรมชาติ
    สิ่งแวดลอมวัฒนธรรมใน
    ทองถิ่นและโครงการตาม

- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
    เทคโนโลยี จํานวน 60 คน
- นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัด

    กลุมสนุก จํานวน 80 คน

1. ความรูความเขาใจไมนอยกวา
   รอยละ 90
2. ความพึงพอใจไมนอยกวา
   รอยละ 80
3. มีเจตคติที่ดี ไมนอยกวา 
    รอยละ 80
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(รอยละ)

2550 2551 2552
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1 2 3 4 5 หมายเหตุ

    แนวพระราชดําริ
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ

3. เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู 
      ความเขาใจประสบการณ
      ดานการปลูกหญาแฝกเพื่อ
      การอนุรักษดิน น้ํา และปา
      ไมแนวทางการฟนฟู
       ทรัพยากร ธรรมชาติ 
       สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมใน
       ทองถิ่น

ผลสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ

4.  โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
     สกลนคร สนองพระราชดําริ :
     เทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อการศึกษา

        (ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์)
   (ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ)

0.62 1. เพื่อใหอาจารย ครู และ
    นักศึกษา ที่รวมโครงการ
     มีความรูความเขาใจใน
     การติดตั้งสรางเนื้อหา 
     บทเรียน แกไข เนื้อหา
     บทเรียน แบบทดสอบใน
     ระบบ Learn Square 

อาจารย ครู และนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ จํานวน 100 คน

1.  ประเมินความรูความเขาใจดวย
     แบบสอบถามไมต่ํากวารอยละ 90
2.  ประเมินความพึงพอใจของผูเขา
     อบรม ไมต่ํากวารอยละ80
3.  อาจารย ครู และนักศึกษาที่นํา
     ผลจาการอบรมไปประยุกตใช
    ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

     สอน ไมต่ํากวารอยละ 75
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีวัดความสําเร็จ

2.  เพื่อใหอาจารย ครู และ
     นักศึกษาที่รวมโครงการมี
     ความรูความเขาใจในการ
     ติดตั้งระบบ ติดตั้งเนื้อหา
     บทเรียนแบบทดสอบและ 
     การประยุกตใชสื่อ 
      e-Learning (eDL-Square) 
     ไปใชในการพัฒนา
     คุณภาพการศึกษาของ
     นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
     โรงเรียนในชนบท
3.  เพื่อใหอาจารย ครู และ
     นักศึกศึกษาที่เขารวม
    โครงการสรางเครือขาย
     ทางวิชาการในการใช
     ระบบ Learn Square และ
     การประยุกตใชสื่อ 
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

     e-Learning (eDL-Square)
4.ระดับความสําเร็จของรอยละ
   เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
   มาตรฐานคุณภาพ สมศ.ของ
   สถาบันอุดมศึกษา

20

4.1  มาตรฐานดานบัณฑิต 10
4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ ไ ด งา น ทํ า ห รื อ
ปร ะกอ บอา ชี พอิ ส ระภาย ใน
ระยะเวลา 1 ป

3 84.4523 63.8582 N/A 74 66 70 74 78 82 ปรับเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน
ตามที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขา
ที่สําเร็จการศึกษา

3 66.7162 87.5341 N/A 75 65 70 75 80 85 ปรับเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน
ตามที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ

ผลสําเร็จตาม
พันธกิจหลัก

4.1.4 รอยละของบทความ
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวน

4 50.3267 51.5527 66.6700 55 30 40 55 60 65 ปรับเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน
ตามที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
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น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก
4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและ
      งานสรางสรรค

10

4.2.1 รอยละของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา

4 5.2631 14.0096 18.7500 12 8 10 12 15 30 ปรับเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน
ตามที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ

4.2.2 รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่นํามาใช อันกอให 
เกิดประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา

3 - - 13.02 10 6 8 10 15 20 ปรับเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน
ตามที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ

ผลสําเร็จตาม
พันธกิจหลัก

4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการ
ที่ไดรับหนังสือรับรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์และ/หรือได
รับรองคุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือไดตออาจารยประจํา/

3 - - N/A 14 10 12 14 17 20 มหาวิทยาลัยขอปรับ
เปาหมายและเกณฑ
การใหคะแนนใหม  
โดยเฉลี่ย 3 ป จาก
เกณฑเดิม
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

นักวิจัยประจํา
ผลสําเร็จตาม
พันธกิจหลัก

5. ระดับความสําเร็จในการ
    พัฒนาสถาบันสูระดับสากล

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ (น้ําหนักรอยละ 15)
6. รอยละของระดับความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา

10 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

6.1 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิต

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

คุณภาพการให             
บริการ

6.2 รอยละของระดับความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การประกัน
คุณภาพ

7. ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพที่กอใหเกิด 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

อยางตอเนื่อง
7.1 ระดับความสําเร็จของการ
      ประกันคุณภาพภายใน
      ที่กอใหเกิดการพัฒนา
      คุณภาพการศึกษาอยาง
      ตอเนื่อง

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้ําหนักรอยละ 10)
การบริหาร
งบประมาณ

8. รอยละของการเบิกจายเงิน
     งบประมาณรายจายลงทุนและ
     รายจายในภาพรวม

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การรักษา
มาตรฐาน 
ระยะเวลาการ
ใหบริการ

9. ระดับความสําเร็จของรอยละ
     เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
     มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การจัดทําตนทุน
ตอหนวย

10. ระดับความสําเร็จของการ
      จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

ประสิทธิภาพ
ของการใช

11. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการ

1 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

พลังงาน ประหยัดพลังงาน
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน  (น้ําหนักรอยละ 30)

12. ระดับคุณภาพของการกํากับ
       ดูแลตามหนาที่และบทบาทของ
      สภาสถาบันอุดมศึกษาและการ
       ถายทอดเปาหมายจากสภา
      สถาบันอุดมศึกษาสูสถาบัน 
      อุดมศึกษา

10 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

12.1 ระดับคุณภาพของการกํากับ
        ดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม
        หนาที่และบทบาทของสภา
        สถาบันอุดมศึกษา

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การบริหารการ 
ศึกษาและการ
เสริมสราง      
ธรรมาภิบาล

12.2 ระดับคุณภาพของการ
         ถายทอดเปาหมายของสภา
         สถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การให
ความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผู
มีสวนไดเสีย

13. ระดับความสําเร็จในการให
      ความสําคัญกับผูรับบริการ 
      และการเปดโอกาสให
      ประชาชนแสดงความคิดเห็น

2 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด
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ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

      และรวมติดตามตรวจสอบผล
      การปฏิบัติราชการ
14. ระดับความสําเร็จของการ
      พัฒนาระบบฐานขอมูล
      อุดมศึกษา            

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

14.1 ระดับความสําเร็จของการ
        พัฒนาระบบฐานขอมูล
        อุดมศึกษาดานนักศึกษา 
        บุคลากร หลักสูตรและ
        การเงินอุดมศึกษา และ
        ระบบฐานขอมูลภาวการณมี
        งานทําของบัณฑิต

1 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การจัดการ
สารสนเทศ

14.2  ระดับความสําเร็จของการ
         พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
         การบริหารจัดการภายใน
         สถาบัน อุดมศึกษา

2 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

15. ระดับความสําเร็จของ
      แผนพัฒนาบุคลากรและการ
      จัดการความรูเพื่อพัฒนา

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด



ราง เอกสารประกอบการเจรจา 2 
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2552            21

ขอมูลพื้นฐาน เกณฑการใหคะแนนประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

2550 2551 2552
เปาหมาย
ป 2553

1 2 3 4 5 หมายเหตุ

      บุคลากรของสถาบัน 
      อุดมศึกษา
15.1 ระดับความสําเร็จของ
        แผนพัฒนาบุคลากรของ
        สถาบัน อุดมศึกษา

2.5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

15.2  ระดับความสําเร็จของการ
          จัดการความรูของสถาบัน 
          อุดมศึกษา

2.5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

16. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตา ม จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ
คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา

3 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด

17.  ประสิทธิภาพของการสอนที่
       เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนดหลักสูตร และ             
การเรียนการสอน

18. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา

2 - - - 5 1 2 3 4 5 ตามเกณฑที่กําหนด
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		ประเด็น

ยุทธศาสตร์



		เป้าประสงค์

		ตัวชี้วัด

		น้ำหนัก

(ร้อยละ)

		ข้อมูลพื้นฐาน

		เป้าหมาย

ปี 2553

		เกณฑ์การให้คะแนน

		หมายเหตุ



		

		

		

		

		2550

		2551

		2552

		

		1

		2

		3

		4

		5

		



		มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (น้ำหนักร้อยละ 45)



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

		5

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		4

		5

		ใช้คะแนนการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ





		

		

		2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

		5

		-

		-

		-

		-

		1

		2

		3

		4

		5

		ใช้คะแนนการประเมินผลของสำนักงานคณะ กรรมการอุดมศึกษา



		

		

		3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้น รวมทั้ง วัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา    

		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		3.1  ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู

      “กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการ

      เรียนรู้

		2.5

		-

		5

		5

		3

		1

		2

		3

		4

		5

		



		

		

		3.2 ระดับความสำเร็จของการ

      สืบสานภูมิปัญญาครามสู่

      ลูกหลาน

		2.5

		-

		-

		-

		3

		1

		2

		3

		4

		5

		



		

		

		3.3 ระดับความสำเร็จของแผน

      การบริการวิชาการและ

      วิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง

      ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

		2.5

		-

		-

		5

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		



		

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		1. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปหน่อไม้และหวายในเขตภูพาน

         (ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา) 


           (ผศ.ยุพิน  แวงสุข)

		0.25

		1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสรุปการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้และหวายในเขตเทือกเขาภูพานของผู้ ประกอบการกลุ่ม เป้าหมาย เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

		1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

2. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้และหวาย      ในเขตเทือกเขาภูพาน

3. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 10 กลุ่มผู้ผลิต

		กลุ่มผู้รับบริการมี

1. ความรู้ ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า     ร้อยละ75

2. ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า         ร้อยละ 75

3. การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่า    ร้อยละ 65



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		

		

		2. เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน

3. เพื่อฝึกอบรมการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน

		

		





เพื่อบริการรักษาโรคสัตว์ 




ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัข สุกร โคเนื้อ 




ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ        ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร




ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย 




กลุ่มผู้รับบริการมี


		1. ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ





   ความสามารถการเลี้ยงสัตว์




   ในการแข่งขันของชุมชน


		1. กระตุ้น และส่งเสริม    การพัฒนาอาชีพเกษตร  ในชนบทแบบทวิภาคี  โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน

		

		



		

		

		3. โครงการอบรมโลจิสติกส์และ

     การจัดการสินค้าคงคลังเพื่อ

     เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

    ในท้องถิ่น 

       (ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ)

(นางสาวศิริพร  ตั้งวิบูลย์พาณิชย์)

		0.25

		1. สามารถเพิ่มศักยภาพการ

2. แข่งขันกับคู่แข่งได้
เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดและนำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการในท้องถิ่น



		ผู้ประกอบการ กลุ่ม OTOP จำนวน    30 คน

		กลุ่มผู้รับบริการมี
1. ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า 

   ร้อยละ 75
2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 

    ร้อยละ 75 
3. การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่า 

   ร้อยละ 65



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		

		

		3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

     ทักษะและเพิ่มพูนความรู้ 

    ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการ

    ร่วมมือทางวิชาการกับ

    ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

		

		



		

		

		4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

    สู่ชุมชน

       (ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ) 


        (นายวาสนา  เกษมสินธ์)

		0.25

		1. เพื่อสร้างความร่วมมือ

    ระหว่างชุมชน องค์การ

    บริหารส่วนตำบล และ

    สถาบันศึกษา

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

    เหมาะสมแก่ชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

    ทักษะและเพิ่มพูนความรู้

    ด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน



		ประชาชนในเขต อบต. จำนวน      30 คน

		กลุ่มผู้รับบริการมี
1. ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า

   ร้อยละ 75
2. ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75   3. การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่า  

   ร้อยละ 65      



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		5. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย

    ธุรกิจขนาดกลางและขนาด

    ย่อม (SMEs University)

       (ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา) 


         (ผศ.อรทัย  พันธ์สวรรค์)

		0.25

		1. เพื่อยกระดับความรู้ความ

    สามารถ และทักษะในการ

    ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งทักษะ

    ในการแก้ไขปัญหาได้จริง

     ของบุคลากร SMEs
2. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้

     ทักษะ ของบริการธุรกิจ  

     (Service Provider) ได้แก่ที่ 

     ปรึกษาพี่เลี้ยงนักวิจัยให้SMEs
3. เพื่อยกระดับความสามารถ

    ของบุคลากรภาครัฐที่ทำ

    หน้าที่ในการส่งเสริม SMEs


4. เพื่อจัดตั้งคลังสมอง SMEs

    ซึ่งเป็นการรวบรวมที่

    ปรึกษาและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

    มาช่วยให้ความรู้แก่

    กลุ่มเป้าหมาย

		1. ผู้ประกอบการ ทายาทธุรกิจ
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

    สกลนคร
3. ผู้เชี่ยวชาญ

4. คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ 


    รวมทั้งสิ้น 200 คน

		ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
  1.1 สร้าง Business Matching 

        จำนวน 50 รายต่อปี
  1.2 สร้างผู้ประกอบการรายใหม่

       จำนวน 5 รายต่อปี

  1.3 จัดอบรมเพื่อสร้าง

         ผู้ประกอบการเฉพาะด้าน 

         จำนวน 100 รายต่อปี

  1.4 ให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจใน

         ระดับทั่วไป จำนวน 30 ราย

         ต่อปี



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		6. โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์แห่ง

     ศานติ เรียนรู้อย่างไร้ความ

     รุนแรง

       (นายรัฐพล ฤทธิธรรม) 


       (นายวิชาญ  ฤทธิธรรม)

		0.25

		1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้  

   เยาวชนได้เรียนรู้แนวคิดใฝ่

   สันติ ไร้ความรุนแรง
2. เพื่อให้เยาวชนได้เกิดแรง

   บันดาลใจในการปรับ 

   เปลี่ยนพฤติกรรมของตน
3. ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษา
4. ส่งเสริมศักยภาพในการให้

   บริการวิชาการและความ

   ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

   ในท้องถิ่น

		นักเรียน/นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จำนวน 150 คน

		1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ

    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วม

   โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

3. การนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วม

    โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75



		

		

		7.  โครงการประชาธิปไตยสัญจร

          (นายรัฐพล ฤทธิธรรม) 


          (นายวิชาญ  ฤทธิธรรม)

		0.25

		1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้

   เยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจ

   ปรัชญาและกระบวนการ

   ประชาธิปไตย
2.  ส่งเสริมศักยภาพในการร่วมมือ

     กับองค์กรเครือข่ายเพื่อให้

     บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

		นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฎสกลนคร / นักเรียนโรงเรียน ในเขต

พื้นที่ จ.สกลนคนคร,นครพนม จำนวน 500 คน

		1. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า  

   ร้อยละ 80
2. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

   ร้อยละ 80



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		8. โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติ

    การเป่าแก้วศิลป์ส่งเสริมอาชีพ

    แก่ท้องถิ่น

             (ดร.สำเร็จ  คันธี) 


           (ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน)

		0.25

		1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

    ได้รับความรู้และเทคนิค

     ต่างๆ ในการเป่าแก้วศิลป์

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก 

    อบรมได้ฝึกปฏิบัติการเป่า

    แก้วศิลป์เป็นรูปต่างๆ เช่น

    ต้นไม้ ดอกไม้ เครื่อง 

    ประดับ ตัวหนังสือ เป็นต้น

3. เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

     สร้างงานสร้างรายได้ 

    ในท้องถิ่น

		ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน  60 คน

		กลุ่มผู้รับบริการมี
1. ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 2. ความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า 

    ร้อยละ 75
3. การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่า  

   ร้อยละ 65    



		

		

		9. โครงการรวบรวม อนุรักษ์ 

    และส่งเสริมการใช้สมุนไพร

    ในชุมชน

              (ดร.สำเร็จ  คันธี) 


              (นายบำรุง  รินทา)

		0.25

		1. เพื่อปลูกสมุนไพรไว้ดูแล

    สุขภาพ ป้องกันโรคบาง

    ชนิดในโรงเรียนเป้าหมาย
2. เพื่อรวบรวมและแปลตำรา

    ยาจากใบลานของชนเผ่า

   ไทโส้และชนเผ่าอื่น ๆ

    ใน3 จังหวัด (สกลนคร,

     นครพนม, มุกดาหาร) 

		นักศึกษา นักเรียน ครู – อาจารย์    ในโรงเรียน หมอพื้นบ้าน จำนวน 100 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า  

    ร้อยละ 75
2.  ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 
3. การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่า 

   ร้อยละ 65



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		

		

		3.  เพื่อจำแนกชนิด รวบรวม

     สมุนไพรจากการแปลตำรา

     ยาจากใบลาน ของชนเผ่าไท โส้

		

		



		

		

		10. โครงการอบรมครูผู้สอน

       แบบบูรณาการปรัชญา

       เศรษฐกิจพอเพียง

         (ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์) 


   (ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์)

		0.25

		1. เพื่ออบรมครูผู้สอน  

   เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

   ในปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียง
2. เพื่ออบรมครูผู้สอน

    เกี่ยวกับการเขียนแผนการ

     สอนแบบบูรณาการ

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อออกแบบ (เขียนโครง

     ร่าง) การวิจัยเพื่อพัฒนา

      การเรียนการสอนโดย

      การบูรณาการปรัชญา

      เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม

      สาระการเรียนรู้ต่างๆ

		ครู จังหวัดสกลนคร, นครพนม และมุกดาหาร จำนวน 100 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ำกว่า

     ร้อยละ 90
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ

    ฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
3. การนำผลการอบรมไป

    ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		3.4   ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ

		2.5

		-

		-

		5

		-

		1

		2

		3

		4

		5

		



		

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

     ศักยภาพการผลิตโคขุนของ

     สมาชิกสหกรณ์การเลี้ยง

     ปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ

     จำกัด

         (ผศ.ศิริชาติ  ศรีวงษา) 


      (รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาพผล)

		0.63

		1. เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูน 

    ความรู้ให้กลุ่มเกษตรผู้

    เลี้ยงโคขุนมีความรู้ ความ 

    เข้าใจและปฏิบัติตาม

     กฎระเบียบ ของสหกรณ์การ

     เลี้ยง  ปศุสัตว์ กรป.กลาง 

     โพนยางคำ จำกัด 


2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

    เกษตรกรและผู้สนใจ

3. เพื่อส่งเสริมและแนะนำ 

    การจัดการฟาร์มเลี้ยงโคขุน

   ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

     ฟาร์มตามสุขลักษณะการ

     ผลิตสินค้า เกษตรที่ดี

		1. กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

    ขุน นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร

   จำนวน 30 ฟาร์ม นักศึกษา 60 คน 

  นักวิชาการ อาจารย์ 10 คน
3. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร

    การผลิตโคขุนของสมาชิสหกรณ์

    การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง 

    โพนยางคำ จำกัด ในพื้นที่จังหวัด

    สกลนคร

		กลุ่มผู้รับบริการมี
1. ความรู้ ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า 

    ร้อยละ 75

2. ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า

   ร้อยละ 75 
3. การนำความรู้ไปใช้ไม่ต่ำกว่า

    ร้อยละ 65



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		

		

		4. เพื่อส่งเสริมการผลิตเนื้อ

    โคขุนของสหกรณ์การ

     เลี้ยง ปศุสัตว์ กรป.กลาง

    โพนยางคำจำกัดให้มี

     คุณภาพสูง คุณภาพดี

     ปลอดโรค พยาธิและสาร

     ปนเปื้อนต่างๆ

5. เพื่อส่งเสริมการใช้

    พลังงานทางเลือกในฟาร์ม

    เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ โดย

    มีฐานมาจากภูมิปัญญาใน

   ท้องถิ่นร่วมกับคณาจารย์

   นักศึกษา มหาวิทยาลัย

   ราชภัฎสกลนคร



		

		



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		2. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน

    ทางเลือกในชุมชนสนอง 

    พระราชดำริตามแนวทาง

    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       (ผศ.ปรีชาศาสตร์  มีเกาะ)

       (นายกฤษฏา  พรหมพินิจ) 




		0.63

		1. เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริม

     สร้างศักยภาพขอชุมชน

2. เพื่อให้ความรู้การใช้

    พลังงานทางเลือกในชุมชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

     การใช้พลังงานทางเลือก

    ในชุมชน

		 - ประชาชน 1 หมู่บ้าน
 - จำนวน 30 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจไม่ต่ำกว่า 

   ร้อยละ 75
2. ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 75

3. การนำไปใช้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65



		

		

		3. โครงการค่ายเยาวชนสร้าง

     จิตสำนึกในการอนุรักษ์

     ทรัพยากรธรรมชาติ

     และสิ่งแวดล้อม

             (ดร.สำเร็จ  คันธี)

          (ผศ.วิศัย  พรหมเทพ)

      (นางสาวจิราภรณ์  สุมังคะ)

		0.62

		1. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ

    การอนุรักษ์ทรัพยากร

    ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    วัฒนธรรมและโครงการ

     ตามพระราชดำริ
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้

    เยาวชนให้ได้รับผิดชอบ

    ต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติ

    สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมใน

    ท้องถิ่นและโครงการตาม

    แนวพระราชดำริ

		 - นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

    เทคโนโลยี จำนวน 60 คน
 - นักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัด

    กลุ่มสนุก จำนวน 80 คน

		1. ความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่า

   ร้อยละ 90
2. ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

   ร้อยละ 80
3. มีเจตคติที่ดี ไม่น้อยกว่า 

    ร้อยละ 80



		ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		

		

		3. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ 

      ความเข้าใจประสบการณ์

      ด้านการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

      การอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่า

      ไม้แนวทางการฟื้นฟู

       ทรัพยากร ธรรมชาติ 

       สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมใน

       ท้องถิ่น

		

		



		

		

		4.  โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎ

     สกลนคร สนองพระราชดำริ : 


     เทคโนโลยีสาร สนเทศเพื่อการศึกษา

        (ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์)

   (ผศ.ดร.มารศรี  กลางประพันธ์)

		0.62

		1. เพื่อให้อาจารย์ ครู และ

    นักศึกษา ที่ร่วมโครงการ

     มีความรู้ความเข้าใจใน

     การติดตั้งสร้างเนื้อหา 

     บทเรียน แก้ไข เนื้อหา

     บทเรียน แบบทดสอบใน

     ระบบ Learn Square 

		อาจารย์ ครู และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

		1.  ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย

     แบบสอบถามไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 2.  ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า

     อบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80
3.  อาจารย์ ครู และนักศึกษาที่นำ

     ผลจาการอบรมไปประยุกต์ใช้

    ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

     สอน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75



		

		

		โครงการ

		

		วัตถุประสงค์

		เป้าหมาย

		วิธีวัดความสำเร็จ



		

		

		

		

		2.  เพื่อให้อาจารย์ ครู และ

     นักศึกษาที่ร่วมโครงการมี

     ความรู้ความเข้าใจในการ

     ติดตั้งระบบ ติดตั้งเนื้อหา

     บทเรียนแบบทดสอบและ 

     การประยุกต์ใช้สื่อ 

      e-Learning (eDL-Square) 

     ไปใช้ในการพัฒนา

     คุณภาพการศึกษาของ

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

     โรงเรียนในชนบท
3.  เพื่อให้อาจารย์ ครู และ

     นักศึกศึกษาที่เข้าร่วม

    โครงการสร้างเครือข่าย

     ทางวิชาการในการใช้

     ระบบ Learn Square และ

     การประยุกต์ใช้สื่อ 

     e-Learning (eDL-Square)

		

		



		ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

		

		4.ระดับความสำเร็จของร้อยละ

   เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ

   มาตรฐานคุณภาพ สมศ.ของ

   สถาบันอุดมศึกษา

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		4.1  มาตรฐานด้านบัณฑิต

		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

		3

		84.4523

		63.8582

		N/A

		74

		66

		70

		74

		78

		82

		ปรับเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ สำนักงานก.พ.ร. เสนอ



		

		

		4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

		3

		66.7162

		87.5341

		N/A

		75

		65

		70

		75

		80

		85

		ปรับเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ สำนักงานก.พ.ร. เสนอ



		

		

		4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

		4

		50.3267

		51.5527

		66.6700

		55

		30

		40

		55

		60

		65

		ปรับเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ สำนักงานก.พ.ร. เสนอ



		ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

		

		4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและ

      งานสร้างสรรค์

		10

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		4.2.1 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

		4

		5.2631

		14.0096

		18.7500

		12

		8

		10

		12

		15

		30

		ปรับเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ สำนักงานก.พ.ร. เสนอ



		

		

		4.2.2 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้ อันก่อให้ 

เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

		3

		-

		-

		13.02

		10

		6

		8

		10

		15

		20

		ปรับเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ สำนักงานก.พ.ร. เสนอ



		

		

		4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ

		3

		-

		-

		N/A

		14

		10

		12

		14

		17

		20

		มหาวิทยาลัยขอปรับเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนใหม่  โดยเฉลี่ย 3 ปี จากเกณฑ์เดิม



		ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

		

		5. ระดับความสำเร็จในการ

    พัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 15)



		คุณภาพการให้             บริการ

		

		6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา

		10

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การประกันคุณภาพ

		

		7. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		7.1 ระดับความสำเร็จของการ

      ประกันคุณภาพภายใน
      ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

      คุณภาพการศึกษาอย่าง

      ต่อเนื่อง

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  (น้ำหนักร้อยละ 10)



		การบริหารงบประมาณ

		

		8. ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงิน

     งบประมาณรายจ่ายลงทุนและ

     รายจ่ายในภาพรวม

		3

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ

		

		9. ระดับความสำเร็จของร้อยละ

     เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา

     มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

		3

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย

		

		10. ระดับความสำเร็จของการ

      จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

		3

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

		

		11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

		1

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาสถาบัน  (น้ำหนักร้อยละ 30)



		การบริหารการ ศึกษาและการเสริมสร้าง      ธรรมาภิบาล

		

		12. ระดับคุณภาพของการกำกับ

       ดูแลตามหน้าที่และบทบาทของ

      สภาสถาบันอุดมศึกษาและการ

       ถ่ายทอดเป้าหมายจากสภา

      สถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบัน 

      อุดมศึกษา

		10

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับ

        ดูแลสถาบันอุดมศึกษาตาม

        หน้าที่และบทบาทของสภา

        สถาบันอุดมศึกษา

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		12.2 ระดับคุณภาพของการ

         ถ่ายทอดเป้าหมายของสภา

         สถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

		

		13. ระดับความสำเร็จในการให้

      ความสำคัญกับผู้รับบริการ 

      และการเปิดโอกาสให้

      ประชาชนแสดงความคิดเห็น

      และร่วมติดตามตรวจสอบผล

      การปฏิบัติราชการ

		2

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การจัดการสารสนเทศ

		

		14. ระดับความสำเร็จของการ

      พัฒนาระบบฐานข้อมูล

      อุดมศึกษา            

		3

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		14.1 ระดับความสำเร็จของการ

        พัฒนาระบบฐานข้อมูล

        อุดมศึกษาด้านนักศึกษา 

        บุคลากร หลักสูตรและ

        การเงินอุดมศึกษา และ

        ระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มี

        งานทำของบัณฑิต

		1

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		14.2  ระดับความสำเร็จของการ

         พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ

         การบริหารจัดการภายใน

         สถาบัน อุดมศึกษา

		2

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

		

		15. ระดับความสำเร็จของ

      แผนพัฒนาบุคลากรและการ

      จัดการความรู้เพื่อพัฒนา

      บุคลากรของสถาบัน 

      อุดมศึกษา

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		15.1 ระดับความสำเร็จของ

        แผนพัฒนาบุคลากรของ

        สถาบัน อุดมศึกษา

		2.5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		15.2  ระดับความสำเร็จของการ

          จัดการความรู้ของสถาบัน 

          อุดมศึกษา

		2.5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

		

		16. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 



		3

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		หลักสูตร และ             การเรียนการสอน

		

		17.  ประสิทธิภาพของการสอนที่

       เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

		5

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด



		

		

		18. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า

		2

		-

		-

		-

		5

		1

		2

		3

		4

		5

		ตามเกณฑ์ที่กำหนด





ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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