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คําอธิบายคําอธิบาย

 การนํานโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไปสูการปฏิบัติ ถือเปน
เปาหมายบทบาทสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น จึงมีความ
จําเปน อยางยิ่งที่ตองถายทอดเปาหมายดังกลาวไปสูการกําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุมสาระสําคัญเรื่องความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความ
เสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 
 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) คือ

1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเส่ียงตางๆ (Monitoring)

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122..22  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  5)5)



3

• สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการใหสอดคลองกับนโยบาย กรอบทิศทาง  การดําเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

• สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการ
ดําเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ใหกับ
บุคลากรในระดับตาง ๆ โดยมีการนําขอมูลจากระบบการสื่อสารมาใชใหเกิดประโยชนในระดับ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการถายทอดเปาหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติได

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

11

22

• สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรของหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก โดยกําหนด
เปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานดังกลาวใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา 
• ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบันลงสูทุกหนวยงานในระดับคณะ/สํานัก 
โดยใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร และสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
แกบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน

33

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122..22  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  5)5)
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•สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
อยางสม่ําเสมอ โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และ
แสดงใหเห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด

• สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนําผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใชเปน
ขอมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอ
ตอสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

ประเด็นการพิจารณาความสําเร็จประเด็นการพิจารณาความสําเร็จ  

55

66

• สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี 
และไดรับความเห็นชอบจากผูมีอาํนาจ

44

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122..22  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  5)5)
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1

2

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2

• ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 1 
ประเด็น

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

4

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 2 
ประเด็น

3

5

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 3 
ประเด็น

•ดําเนินการไดสําเร็จ ครบถวนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 4 
ประเด็น

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1122..22  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติสภาสถาบันอุดมศึกษาสูการปฏิบัติ  ((น้ําหนักน้ําหนัก  ::  รอยละรอยละ  5)5)



คานิยมองคกร
“รวมคิด  รวมใจ  รวมทําหนาที่  อยางมีความสุข” (4 H’s,  ประกอบดวย 

Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization)
Head  หมายถึง  รวมคิด  รวมกันแสดงความคิดเห็น  ไดขอสรุป

ทิศทางรวมกัน
Heart  หมายถึง  รวมใจ  เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
Hand  หมายถึง  รวมทํา  รวมทําหนาที่  รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร
Healthy  Organization  หมายถึง  องคกรสุขภาพดี  องคกรแหง

ความสุข  อยางมีความสุข

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นมุงความเปนเลิศทางวิชาการ บนพืน้ฐานแหง
คุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม



วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของ

ทองถิ่น ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและเครอืขายการเรียนรู   
คูคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

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

เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
3. เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ตามแนว   

เศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนเครือขายความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
5. ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
6. เปนเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ 
7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงค : ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรู

อยางตอเนื่อง

กลยุทธ 
1. สงเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาทางดานสังคมศาสตร และ

วิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ
2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาทีเ่นน

ผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. สงเสริมการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรในสัดสวนสูงขึน้
4. พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น
5. สงเสริมงานพัฒนานักศึกษาและการดูแลระเบียบวินัยนักศึกษา
6. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง
7. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการ

สอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายนอก



ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น

เปาประสงค : บัณฑิตเปนคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ 
กลยุทธ 
1. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาใหหลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค : เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการทําวิจัย  งานสรางสรรคและการใหบริการ

วิชาการ
2. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยงานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
3. สรางฐานขอมูลทองถิ่น  เพื่อเปนศูนยกลางทางวิชาการของทองถิ่น
4. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
5. สรางฐานขอมูลทองถิ่น การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจัยพื้นบาน เพื่อ

เปนศูนยกลางทางวิชาการของทองถิ่น
6. ขยายพื้นที่โครงการหมูบานราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดําริ



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ 
1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมไทย 
2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

การบริการทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาประสงค : ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

กลยุทธ 
1. สนับสนุนการสรางองคความรู  ดานการจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงค : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ

กลยุทธ 
1. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็ง
2. สนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ

เอกชนและองคกรทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง 
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การ บริหารจัดการ
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก
5. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานใหชัดเจน



แผนผังเชิงกลยุทธแผนผังเชิงกลยุทธ
((Strategy Map)Strategy Map)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการ
และเครือขายการเรียนรูคูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็น
ยุทธศาสตร

พัฒนาระบบการ
จัดการศึกษา 

ใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกคนใน

ทองถิ่น

วิจัยและบริการบนพื้นฐาน
ความตองการของทองถิ่น 

อนุรักษ สงเสริม สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม

Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพ

เปาประสงค เปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับบุคคลตัวชี้วัดระดับคณะ สํานัก สถาบัน กอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร

เปาประสงค
หลัก

1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
3. เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนเครือขายความรูดานศิลปวัฒนธรรม 
5. ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
6. เปนเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ 
7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิผล

คุณภาพ

พัฒนาองคกร

สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สรางเสริมเครือขายการเรียนรู บริหารจัดการที่ดี



มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการที่เปนศูนยกลางทางวิชาการ  และเครือขายการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  
คูคุณธรรมคูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติโครงการ
- การสงเสริมสืบสานโครงการตามแนว 
พระราชดําริ

- การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
- การจัดการความเสี่ยง

ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก
- สรางเสริมเครือขาย
- การผลิตผูสําเร็จการศึกษา
- พัฒนาการวิจัย
- อนุรักษฟนฟูพัฒนาและเผยแพรภูมิปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม
- การถายทอดองคความรูสูชุมชน/ทองถิ่น

คุ
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ภ
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ป
ระ

สิ
ท

ธิภ
าพ

พ
ัฒ

น
า

อ
งค

ก
ร

คุณภาพการใหบริการ
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- ความพอใจของนักศึกษา

การประกันคุณภาพ

การบริหาร
งบประมาณ

มาตรฐาน
ระยะเวลาใหบริการ

การจัดทํา
ตนทุนตอหนวย

แผนภาพที่แผนภาพที่  11 Strategy Map Strategy Map มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร
ป

ระ
สิ

ท
ธิผ

ล

การบริการการศึกษา
และการเสริมสราง

ธรรมภิบาล

การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและผูมี

สวนไดเสีย

ทรัพยากรบุคคล
การจัดการ
สารสนเทศ

หลักสูตรและการเรียน
การสอน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน





การถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการการถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชของมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร
ลงสูหนวยงานระดับคณะลงสูหนวยงานระดับคณะ  สํานักสํานัก  

สถาบันสถาบัน  กองกอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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3517ประชาชนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

32ประชาชนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูอยางตอเนื่อง

2. ใหโอกาสทางการศึกษาแกคน
ในทองถิ่น

2319เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพ
การใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. วิจัยและบริการบนพื้นฐานความ
ตองการของทองถิ่น 

107เปนศูนยกลางความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม

4. อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 

21ทองถิ่นมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

5. สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

42เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับ
ทองถิ่นและประเทศ

6. สรางเสริมเครือขายการเรียนรู 

10062รวม

การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร
จํานวน
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

7. บริหารจัดการที่ดี 14 23

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553



หนวยงานที่ตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการหนวยงานที่ตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25532553

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย12

สํานักงานอธิการบดี11

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม10

สถาบันวิจัยและพัฒนา9

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ8

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน7

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6

ลําดับที่ หนวยงาน

1 คณะครุศาสตร

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3 คณะวิทยาการจัดการ

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(มรสน.) 1.1.6 รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา(ก.พ.ร. 6.2 )

1. พัฒนา
ระบบ
การ
จัดการ
ศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(มรสน.) 1.1.7 ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (ก.พ.ร. 7.1 )

(มรสน.) 1.1.5 รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใช
บัณฑิต (ก.พ.ร. 6.1 )

(มรสน.) 1.1.4 ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล
(ก.พ.ร. 5)

(มรสน.) 1.1.3 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับ-ชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก(ก.พ.ร. 4.1.4 )

(มรสน.) 1.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา(ก.พ.ร. 4.1.2 )

(มรสน.) 1.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป (ก.พ.ร. 4.1.1 )

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัดเปาประสงค



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(มรสน.) 1.1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ.2.4)(สมศ.6.2)

1. พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ศึกษา(ตอ)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(มรสน.) 1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา

(มรสน.) 1.1.13 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร (สงป.)

(มรสน.) 1.1.12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สงป.)

(มรสน.) 1.1.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการที่สรางคุณคา(ก.พ.ร.18)

(มรสน.) 1.1.10 ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(ก.พ.ร.17)(สกอ.2.2)(สมศ.6.6)

(มรสน.) 1.1.9 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอดุมศึกษา (ก.พ.ร.16)

(มรสน.) 1.1.8 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ 
สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
(ตอ)

ตัวชี้วัดเปาประสงค



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(มรสน.) 2.1.1 รอยละของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลยัที่
เพิ่มขึ้น

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

2.ใหโอกาส
ทางการ
ศึกษาแก
คนใน
ทองถิ่น

(มรสน.) 2.1.2 ระดับความสําเร็จการพัฒนาคร“ูกลุมสนุก” เพื่อ
การปฏิรูปการเรยีนรู (ก.พ.ร. 3.1)

1. พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ศึกษา(ตอ)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(มรสน.) 1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ

(มรสน.) 1.1.16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง(ตอ)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค



(มรสน.) 3.3.4 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับ
ทองถิ่นและประเทศ(ก.พ.ร. 3.3)

(มรสน.) 3.3.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับ
หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา (ก.พ.ร. 4.2.3)

(มรสน.) 3.3.2 รอยละของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่นํามาใชอันกอให เกิดประโยชนอยาง
ชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 
(ก.พ.ร. 4.2.2)

(มรสน.) 3.3.1 รอยละของงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  
(ก.พ.ร. 4.2.1)

3. เพิ่มองคความรู
และสมรรถภาพ
การใหบริการ
วิชาการแก
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

3. วิจัยและ
บริการบน
พื้นฐาน
ความตอง
การของ
ทองถิ่น

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูทีแลวเสร็จ (สงป. )

(มรสน.) 3.3.8 รอยละงานบริการวิชาการที่แลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด (สงป. )

(มรสน.) 3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู (สงป. )

(มรสน.) 3.3.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม (สงป. )

(มรสน.) 3.3.6รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในกระบวนการใหบริการ (สงป.)

(มรสน.) 3.3.5 รอยละของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัย หรืองานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา

3. เพิ่มองคความรู
และสมรรถภาพ
การใหบริการ
วิชาการแก
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(ตอ)

3. วิจัยและ
บริการบน
พื้นฐาน
ความตอง
การของ
ทองถิ่น
(ตอ)

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 3.3.15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
(สงป. )

(มรสน.) 3.3.16 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยี ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
(สงป. )

(มรสน.) 3.3.14 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยี (สงป. )

(มรสน.) 3.3.13 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จ  (สงป.)

3. เพิ่มองคความรู
และสมรรถภาพ
การใหบริการ
วิชาการแก
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(ตอ)

3. วิจัยและ
บริการบน
พื้นฐาน
ความตอง
การของ
ทองถิ่น
(ตอ)

(มรสน.) 3.3.12 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา(สงป. )

(มรสน.) 3.3.11 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด (สงป. )

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 3.3.18 รอยละของโครงการหรือกจิกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

(มรสน.) 3.3.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ ผลงานวิชาการทั้งใน

และตางประเทศ 

3. เพิ่มองคความรู
และสมรรถภาพ
การใหบริการ
วิชาการแก
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(ตอ)

3. วิจัยและ
บริการบน
พื้นฐาน
ความตอง
การของ
ทองถิ่น
(ตอ)

(มรสน.) 3.3.17 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 4.4.6 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงหรือกิจกรรมนักศกึษา
ทั้งหมด

(มรสน.) 4.4.4 รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ(สงป)

(มรสน.) 4.4.7 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

(มรสน.) 4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด(สงป.)

(มรสน.) 4.4.3 จํานวนผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

(มรสน.) 4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
(สงป.)

(มรสน.) 4.4.1 ระดับความสําเรจ็ของการสืบสานภูมิ
ปญญาครามสูลูกหลาน(ก.พ.ร. 3.2 )

4. เปนศูนยกลาง
ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม

4.  อนุรักษ 
สงเสริม
สืบทอด
ศิลปะวัฒน
ธรรม

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 5.5.1 ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
และสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ  
(ก.พ.ร. 3.4 )

5. ทองถิ่นมีการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมที่
เหมาะสม

5. สงเสริม
และพัฒนา
กระบวนการ
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม

(มรสน.) 7.7.1 รอยละของอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทนุและรายจายในภาพรวม 
(ก.พ.ร. 9)

7. การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

7. บริหารจัดการที่ดี 

(มรสน.) 6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

6. เกิดเครือขายการ
เรียนรูในระดับ
ทองถิ่นและ 
ประเทศ

6. สรางเสริม
เครือขาย
การเรียนรู    

(มรสน.) 6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ

(มรสน.) 7.7.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ (ก.พ.ร. 10)

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 7.7.4 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย(ก.พ.ร. 12.1)

(มรสน.) 7.7.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร. 11)

6. การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล(ตอ)

7. บริหารจัดการ
ที่ดี 

(มรสน.) 7.7.7 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ฐานขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต
(ก.พ.ร.14.1)

(มรสน.) 7.7.6 ระดับความสําเร็จในการให
ความสําคัญกับผูรับบริการ  และการเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.13)

(มรสน.) 7.7.5 ระดับคุณภาพของการถายทอด
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ (ก.พ.ร.
12.2)

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(มรสน.) 7.7.14 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(ก.พ.ร.11)

(มรสน.) 7.7.12 ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยรวมกัน

(มรสน.) 7.6.13 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

(มรสน.) 7.7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา (ก.พ.ร.18)

(มรสน.) 7.7.10 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.ร.15)

(มรสน.) 7.7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดบับุคคล 
(สกอ. 7.9)

(มรสน.) 7.7.8 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.14.2)

7. การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล(ตอ)

7. บริหารจัดการ
ที่ดี 

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



นำเสนอ

วันศุกร์ที่ 21  พฤษภาคม 2553

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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		 การนำนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นเป้าหมายบทบาทสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องถ่ายทอดเป้าหมายดังกล่าวไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

		 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจนและสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับคณะ/สำนักได้ โดยครอบคลุมสาระสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

		 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ



1. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 

3. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 

4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)

ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (น้ำหนัก : ร้อยละ 5)

คำอธิบาย







*

		 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมทั้งการปรับแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย กรอบทิศทาง  การดำเนินงานที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา



		 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดนโยบาย กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นที่ 1 ให้กับบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยมีการนำข้อมูลจากระบบการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติได้



		 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยกำหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 

		 ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับสถาบันลงสู่ทุกหน่วยงานในระดับคณะ/สำนัก โดยให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่วทั้งสถาบัน



ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (น้ำหนัก : ร้อยละ 5)

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

1

2

3







*

		สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด



		 สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนและนำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ



		 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ



ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (น้ำหนัก : ร้อยละ 5)

ประเด็นการพิจารณาความสำเร็จ 

5

6

4







*

1

2

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2



		 ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 1 ประเด็น



4

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 2 ประเด็น



3

5

		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 3 ประเด็น



		ดำเนินการได้สำเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2และประเด็นอื่นอีก 4 ประเด็น



ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ (น้ำหนัก : ร้อยละ 5)

		ระดับคะแนน		เกณฑ์การให้คะแนน









ค่านิยมองค์กร



	 “ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมทำหน้าที่  อย่างมีความสุข”  (4  H’s,  ประกอบด้วย 

         Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization)

	   Head  หมายถึง  ร่วมคิด  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ได้ข้อสรุป

                             ทิศทางร่วมกัน

         Heart  หมายถึง  ร่วมใจ  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

         Hand  หมายถึง  ร่วมทำ  ร่วมทำหน้าที่  ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร

         Healthy  Organization  หมายถึง  องค์กรสุขภาพดี  องค์กรแห่ง

                               ความสุข  อย่างมีความสุข

ปรัชญา



	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม







วิสัยทัศน์



	          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้   คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ



1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ







ประเด็นยุทธศาสตร์

       1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

	2.  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

	3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

	4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

	5.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	6.  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

	7.  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ

3. เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตามแนว   

    เศรษฐกิจพอเพียง

4. เป็นเครือข่ายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

6. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้

                    อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ 		

ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และ

       วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ

การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนสูงขึ้น

พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น

ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษาและการดูแลระเบียบวินัยนักศึกษา

ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง

สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 		

1.    เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรับกระบวนการรับนักศึกษาให้หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

                    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 		

พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการทำวิจัย  งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยงานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ

สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ

สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจัยพื้นบ้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของท้องถิ่น

ขยายพื้นที่โครงการหมู่บ้านราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริ







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ :  เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ 		

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมไทย 

2. ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

    การบริการทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ

                                 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ : ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                   ที่เหมาะสม

กลยุทธ์ 		

1. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  ด้านการจัดการและการอนุรักษ์

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ :  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

กลยุทธ์ 		

1.   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็ง

สนับสนุนการทำงานในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ

      เอกชนและองค์กรท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 		

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

พัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานให้ชัดเจน







แผนผังเชิงกลยุทธ์

(Strategy Map)



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



















วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น  ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ

และเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็น

ยุทธศาสตร์



พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น 

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

Strategy Map

Corporate Scorecard

แผนปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

หลัก

 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 2. บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ

 3. เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 4. เป็นเครือข่ายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 5. ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

 6. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

 7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิผล

คุณภาพ

พัฒนาองค์กร

ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 

บริหารจัดการที่ดี



เป้าประสงค์









เป้าหมาย









ตัวชี้วัด



งบประมาณ













































มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และเครือข่ายการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติโครงการ

		 การส่งเสริมสืบสานโครงการตามแนว 



  พระราชดำริ

		 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล

		 การจัดการความเสี่ยง



ผลสำเร็จตามพันธกิจหลัก

		 สร้างเสริมเครือข่าย

		 การผลิตผู้สำเร็จการศึกษา

		 พัฒนาการวิจัย

		 อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและเผยแพร่ภูมิปัญญาและ



   ศิลปวัฒนธรรม

		 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน/ท้องถิ่น



คุณภาพ



ประสิทธิภาพ





พัฒนาองค์กร



       คุณภาพการให้บริการ

		 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

		 ความพอใจของนักศึกษา



การประกันคุณภาพ

การบริหาร

งบประมาณ

มาตรฐาน

ระยะเวลาให้บริการ

การจัดทำ

ต้นทุนต่อหน่วย

แผนภาพที่ 1 Strategy Map มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประสิทธิผล

การบริการการศึกษาและการเสริมสร้างธรรมภิบาล

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

ทรัพยากรบุคคล

การจัดการสารสนเทศ

หลักสูตรและการเรียนการสอน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู



ประสิทธิภาพของ

การใช้พลังงาน



















การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลงสู่หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร













*

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		จำนวน
ตัวชี้วัด		น้ำหนัก
(ร้อยละ)

		1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา		ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		17		35

		2. ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คน
    ในท้องถิ่น		ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		2		3

		3. วิจัยและบริการบนพื้นฐานความ
    ต้องการของท้องถิ่น 		เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		19		23

		4. อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอด
    ศิลปวัฒนธรรม 		เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม		7		10

		5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
    จัดการและการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 		ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม		1		2

		6. สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 		เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ		2		4

		7. บริหารจัดการที่ดี 		การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล		14		23

		รวม		62		100









































กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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*



*









หน่วยงานที่ต้องจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

		ลำดับที่		หน่วยงาน

		1		คณะครุศาสตร์

		2		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		3		คณะวิทยาการจัดการ

		4		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		5		คณะเทคโนโลยีการเกษตร

		6		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

		7		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

		8		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

		9		สถาบันวิจัยและพัฒนา

		10		สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

		11		สำนักงานอธิการบดี

		12		โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		1. พัฒนา
    ระบบ
    การ
    จัดการ
    ศึกษา		1. ประชาชน
    ได้รับการ 
     ศึกษาและ
     เรียนรู้อย่าง
     ต่อเนื่อง		(มรสน.) 1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ก.พ.ร. 4.1.1 )

		(มรสน.) 1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา(ก.พ.ร. 4.1.2 )

		(มรสน.) 1.1.3 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับ-ชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก(ก.พ.ร. 4.1.4 )

		 		(มรสน.) 1.1.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล(ก.พ.ร. 5)

		 		(มรสน.) 1.1.5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต (ก.พ.ร. 6.1 )

		(มรสน.) 1.1.6 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา(ก.พ.ร. 6.2 )

		 		(มรสน.) 1.1.7 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ก.พ.ร. 7.1 )







































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		1. พัฒนา
    ระบบการ
    จัดการ
    ศึกษา(ต่อ)
		1. ประชาชน
    ได้รับการ 
     ศึกษาและ
     เรียนรู้อย่าง
     ต่อเนื่อง
    (ต่อ)		(มรสน.) 1.1.8  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )

		(มรสน.) 1.1.9  ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.16)

		(มรสน.) 1.1.10  ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(ก.พ.ร.17)(สกอ.2.2)(สมศ.6.6)

		(มรสน.) 1.1.11  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า(ก.พ.ร.18)

		 		(มรสน.) 1.1.12  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สงป.)

		 		(มรสน.) 1.1.13  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (สงป.)

		 		(มรสน.) 1.1.14   จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

		(มรสน.) 1.1.15 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (สกอ.2.4)(สมศ.6.2)









































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		1. พัฒนา
    ระบบการ
    จัดการ
    ศึกษา(ต่อ)		1. ประชาชน
    ได้รับการ 
     ศึกษาและ
     เรียนรู้อย่าง
     ต่อเนื่อง(ต่อ)		(มรสน.) 1.1.16 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

		(มรสน.) 1.1.17 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ



		2.ให้โอกาส
    ทางการ
    ศึกษาแก่
    คนใน
    ท้องถิ่น		1. ประชาชน
    ได้รับการ 
     ศึกษาและ
     เรียนรู้อย่าง
     ต่อเนื่อง		(มรสน.) 2.1.1  ร้อยละของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

		(มรสน.) 2.1.2  ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู“กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (ก.พ.ร. 3.1)













































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		3. วิจัยและ
     บริการบน
     พื้นฐาน
     ความต้อง
     การของ
     ท้องถิ่น		3. เพิ่มองค์ความรู้
    และสมรรถภาพ
    การให้บริการ
    วิชาการแก่
    ท้องถิ่นตามแนว
    เศรษฐกิจพอเพียง		(มรสน.)  3.3.1  ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ  
(ก.พ.ร. 4.2.1) 

		(มรสน.) 3.3.2  ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้ เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 
(ก.พ.ร. 4.2.2)

		(มรสน.) 3.3.3  ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับ
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และได้รับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ
และ/หรือนักวิจัยประจำ (ก.พ.ร. 4.2.3)

		(มรสน.)  3.3.4  ระดับความสำเร็จของแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับ
ท้องถิ่นและประเทศ(ก.พ.ร. 3.3)









































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		3. วิจัยและ
     บริการบน
     พื้นฐาน
     ความต้อง
     การของ
     ท้องถิ่น
    (ต่อ)
 		3. เพิ่มองค์ความรู้
    และสมรรถภาพ
    การให้บริการ
    วิชาการแก่
    ท้องถิ่นตามแนว
    เศรษฐกิจพอเพียง
    (ต่อ)
		(มรสน.) 3.3.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ
และนักวิจัยประจำ

		(มรสน.) 3.3.6ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ (สงป.)

		(มรสน.) 3.3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม (สงป. )

		(มรสน.) 3.3.8 ร้อยละงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด (สงป. )

		(มรสน.) 3.3.9 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ทีแล้วเสร็จ (สงป. )

		 		(มรสน.) 3.3.10 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ (สงป. )















































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		3. วิจัยและ
     บริการบน
     พื้นฐาน
     ความต้อง
     การของ
     ท้องถิ่น
    (ต่อ)

 		3. เพิ่มองค์ความรู้
    และสมรรถภาพ
    การให้บริการ
    วิชาการแก่
    ท้องถิ่นตามแนว
    เศรษฐกิจพอเพียง
    (ต่อ)
		(มรสน.)  3.3.11 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (สงป. )

		(มรสน.) 3.3.12 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา(สงป. )

		(มรสน.) 3.3.13 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ  (สงป.)

		(มรสน.) 3.3.14 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (สงป. )

		(มรสน.) 3.3.15 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
(สงป. )

		(มรสน.) 3.3.16 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
(สงป. )















































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		3. วิจัยและ
     บริการบน
     พื้นฐาน
     ความต้อง
     การของ
     ท้องถิ่น
    (ต่อ)

 		3. เพิ่มองค์ความรู้
    และสมรรถภาพ
    การให้บริการ
    วิชาการแก่
    ท้องถิ่นตามแนว
    เศรษฐกิจพอเพียง
    (ต่อ)
		(มรสน.) 3.3.17 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นที่
ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน 
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

		(มรสน.) 3.3.18 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจัยประจำ

		(มรสน.) 3.3.19 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือนำเสนอ ผลงานวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 







































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		4.  อนุรักษ์ 
     ส่งเสริม
     สืบทอด
     ศิลปะวัฒน
     ธรรม		4. เป็นศูนย์กลาง
    ความรู้ด้าน
    ศิลปวัฒนธรรม		(มรสน.) 4.4.1 ระดับความสำเร็จของการสืบสานภูมิ
ปัญญาครามสู่ลูกหลาน(ก.พ.ร. 3.2 )

		(มรสน.) 4.4.2 จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
(สงป.)

		(มรสน.) 4.4.3 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

		(มรสน.) 4.4.4 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ(สงป)

		 		 		(มรสน.) 4.4.5 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด(สงป.)

		(มรสน.) 4.4.6 ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมใน
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด

		 		(มรสน.) 4.4.7 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม























































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		5. ส่งเสริม
    และพัฒนา
    กระบวนการ
    จัดการและ
    การอนุรักษ์
    ทรัพยากร
    ธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม		5. ท้องถิ่นมีการ
    จัดการทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่ง
    แวดล้อมที่
    เหมาะสม		(มรสน.)  5.5.1  ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม
และสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ  
(ก.พ.ร. 3.4 )


		6. สร้างเสริม
    เครือข่าย
    การเรียนรู้    		6. เกิดเครือข่ายการ
     เรียนรู้ในระดับ
     ท้องถิ่นและ 
     ประเทศ		(มรสน.) 6.6.1  จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

		(มรสน.) 6.6.2  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ

		7. บริหารจัดการที่ดี 		7. การบริหาร
    จัดการตาม
    หลักธรรมาภิบาล		(มรสน.) 7.7.1  ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม 
(ก.พ.ร. 9)

		(มรสน.)  7.7.2  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย 
ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ (ก.พ.ร. 10)















































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		7. บริหารจัดการ
    ที่ดี 		6. การบริหาร
    จัดการตาม
    หลักธรรมาภิบาล(ต่อ)		(มรสน.) 7.7.3  ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ก.พ.ร. 11)

		(มรสน.) 7.7.4  ระดับคุณภาพของการกำกับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัย(ก.พ.ร. 12.1)

		 		(มรสน.) 7.7.5  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด
เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ (ก.พ.ร. 
12.2)

		(มรสน.) 7.7.6  ระดับความสำเร็จในการให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการ  และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.13)

		(มรสน.) 7.7.7 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ
ฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต
(ก.พ.ร.14.1)



















































ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		7. บริหารจัดการ
    ที่ดี 		7. การบริหารจัดการ
    ตามหลักธรรมา 
    ภิบาล(ต่อ)		(มรสน.) 7.7.8  ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.14.2)

		(มรสน.) 7.7.9  ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
(สกอ. 7.9)

		 		(มรสน.) 7.7.10 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.ร.15)

		(มรสน.) 7.7.11  ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า (ก.พ.ร.18)

		(มรสน.) 7.7.12  ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน

		(มรสน.) 7.6.13  มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

		(มรสน.) 7.7.14 ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
(ก.พ.ร.11)























































