
แบบฟอรมยืนยันแบบฟอรมยืนยัน
แผนผังเชิงกลยุทธแผนผังเชิงกลยุทธ ( (Strategy Map)Strategy Map)

คณะ สํานัก สถาบัน กอง......................................

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นท่ีเปน
ศูนยกลางและเครือขายการเรียนรู เพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

การสรางโอกาสทาง
การศึกษา และการ
เรียนรูตลอดชีวิต

การอนุรักษสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม

ที่ดีงาม

การปรับระบบบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประชาชน

โดยใชความรูเปนฐาน

Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพ

เปาประสงค เปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับบุคคลตัวชี้วัดระดับคณะ สํานัก สถาบัน กอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร

เปาประสงค
หลัก

1.  ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2.  ประชาชนไดรับความรูและเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
3.  การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการการศึกษาแกประชาชน
4.  การเพิ่มกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร
5.  การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชมุชนทองถิ่น

ประสิทธิผล

คุณภาพ

พัฒนาองคกร



มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการที่เปนศูนยกลางทางวิชาการ  และเครือขายการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  
คูคุณธรรมคูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติโครงการ
- การสงเสริมสืบสานโครงการตามแนว 
พระราชดําริ

- การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
- การจัดการความเสี่ยง

ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก
- สรางเสริมเครือขาย
- การผลิตผูสําเร็จการศึกษา
- พัฒนาการวิจัย
- อนุรักษฟนฟูพัฒนาและเผยแพรภูมิปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม
- การถายทอดองคความรูสูชุมชน/ทองถิ่น
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คุณภาพการใหบริการ
- ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
- ความพอใจของนักศึกษา

การประกันคุณภาพ

การบริหาร
งบประมาณ

มาตรฐาน
ระยะเวลาใหบริการ

การจัดทํา
ตนทุนตอหนวย
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การบริการการศึกษา
และการเสริมสราง

ธรรมภิบาล

การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและผูมี

สวนไดเสีย

ทรัพยากรบุคคล
การจัดการ
สารสนเทศ

หลักสูตรและการเรียน
การสอน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ประสิทธิภาพของ
การใชพลังงาน



วิสัยทัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร
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ประสิทธิภาพ

เปาประสงค เปาหมายตัวชี้วัด งบประมาณแผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับบุคคลตัวชี้วัดระดับคณะ สํานัก สถาบัน กอง

คณะ สํานัก สถาบัน กอง ...................................ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร

เปาประสงค
หลัก

ประสิทธิผล

คุณภาพ

พัฒนาองคกร
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เปาประสงค

บรรลุ
วัตถุประสงค
และเปาหมาย
ตามที่ไดรับ
งบประมาณ

มาดําเนินการ
และใหเกิดผล
สําเร็จในการ
พัฒนาการ

ปฏิบัติราชการ

พัฒนาการ
ใหบริการที่มี
คุณภาพและ
สรางความพึง
พอใจใหแก
ผูรับบริการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ โดย
สามารถลด

คาใชจายและ
ลดระยะเวลา
การใหบริการ

ได

เตรียมความ
พรอมกับการ
เปลี่ยนแปลง
ขององคกร 
โดย บริหาร
ความรูของ
บุคลากรใน

องคกร

แผนผังเชิงยุทธศาสตร คณะ สํานัก สถาบัน กอง ...................................



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

1. พัฒนา
ระบบ
การ
จัดการ
ศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร

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

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

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

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

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

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

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัดเปาประสงค

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 1.1.15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (สกอ.2.4)(สมศ.6.2)

1. พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ศึกษา(ตอ)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(........) 1.1.14 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา

(........) 1.1.13 จํานวนผูสําเร็จการศกึษา ดานสังคมศาสตร (สงป.)

(........) 1.1.12 จํานวนผูสําเร็จการศกึษา ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สงป.)

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

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

(........) 1.1.9 ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอดุมศึกษา (ก.พ.ร.16)

(........) 1.1.8 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมนิของ 
สมศ. (ก.พ.ร. 7.2 )

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
(ตอ)

ตัวชี้วัดเปาประสงค

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 2.1.1 รอยละของนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยที่
เพิ่มขึ้น

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

2.ใหโอกาส
ทางการ
ศึกษาแก
คนใน
ทองถิ่น

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

1. พัฒนา
ระบบการ
จัดการ
ศึกษา(ตอ)

ประเด็น
ยุทธศาสตร

(........) 1.1.17 รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ

(........) 1.1.16 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

1. ประชาชน
ไดรับการ 
ศึกษาและ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง(ตอ)

ตัวชี้วัด
เปาประสงค

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 3.3.4 ระดับความสําเรจ็ของแผนการบริการ
วิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับ
ทองถิ่นและประเทศ(ก.พ.ร. 3.3)

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

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

(........) 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

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 3.3.9 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรูทีแลวเสร็จ (สงป. )

(........) 3.3.8 รอยละงานบริการวิชาการที่แลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด (สงป. )

(........) 3.3.10 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู (สงป. )

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

(........) 3.3.6รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ในกระบวนการใหบริการ (สงป.)

(........) 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

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 3.3.15 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
(สงป. )

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

(........) 3.3.14 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยี (สงป. )

(........) 3.3.13 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยีที่แลวเสร็จ  (สงป.)

3. เพิ่มองคความรู
และสมรรถภาพ
การใหบริการ
วิชาการแก
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(ตอ)

3. วิจัยและ
บริการบน
พื้นฐาน
ความตอง
การของ
ทองถิ่น
(ตอ)

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

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

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 3.3.18 รอยละของโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

(........) 3.3.19 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ ผลงานวิชาการทั้งใน

และตางประเทศ 

3. เพิ่มองคความรู
และสมรรถภาพ
การใหบริการ
วิชาการแก
ทองถิ่นตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(ตอ)

3. วิจัยและ
บริการบน
พื้นฐาน
ความตอง
การของ
ทองถิ่น
(ตอ)

(........) 3.3.17 รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 4.4.6 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมใน
การอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงหรือกิจกรรมนักศกึษา
ทั้งหมด

(........) 4.4.4 รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ(สงป)

(........) 4.4.7 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม

(........) 4.4.5 รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด(สงป.)

(........) 4.4.3 จํานวนผูเขารวมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

(........) 4.4.2 จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
(สงป.)

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

4. เปนศูนยกลาง
ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม

4.  อนุรักษ 
สงเสริม
สืบทอด
ศิลปะวัฒน
ธรรม

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



(........) 5.5.1 ระดับความสําเรจ็ของการสงเสริม
และสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ  
(ก.พ.ร. 3.4 )

5. ทองถิ่นมีการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมที่
เหมาะสม

5. สงเสริม
และพัฒนา
กระบวนการ
จัดการและ
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม

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

7. การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

7. บริหารจัดการที่ดี 

(........) 6.6.1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

6. เกิดเครือขายการ
เรียนรูในระดับ
ทองถิ่นและ 
ประเทศ

6. สรางเสริม
เครือขาย
การเรียนรู    

(........) 6.6.2 จํานวนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ

(........) 7.7.2 ระดับความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการ (ก.พ.ร. 10)

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



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

(........) 7.7.3 ระดับความสําเรจ็ของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร. 11)

6. การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล(ตอ)

7. บริหารจัดการ
ที่ดี 

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

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

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

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



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

(........) 7.7.12 ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยรวมกัน

(........) 7.6.13 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา

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

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

(........) 7.7.9 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอด
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดบับุคคล 
(สกอ. 7.9)

(........) 7.7.8 ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.ร.14.2)

7. การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล(ตอ)

7. บริหารจัดการ
ที่ดี 

ตัวชี้วัดเปาประสงคประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน .......................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน กอง.................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน กอง.................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน กอง.................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เปาประสงคและตัวชี้วัดคณะ สํานัก สถาบัน กอง.................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





แบบฟอร์มยืนยัน

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)



คณะ สำนัก สถาบัน กอง......................................

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



















วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็น

ศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ประเด็น

ยุทธศาสตร์



การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงาน

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

Strategy Map

Corporate Scorecard

แผนปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

หลัก

		 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ

		 ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

		 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน

		 การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์

		 การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น



ประสิทธิผล

คุณภาพ

พัฒนาองค์กร



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













วิสัยทัศน์



ประเด็น

ยุทธศาสตร์



































Strategy Map

Corporate Scorecard

แผนปฏิบัติการ

ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

คณะ สำนัก สถาบัน กอง ...................................

ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

หลัก



ประสิทธิผล

คุณภาพ

พัฒนาองค์กร



เป้าประสงค์









เป้าหมาย









ตัวชี้วัด



งบประมาณ













































ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร



























เป้าประสงค์

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการและให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการให้บริการได้

เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดย บริหารความรู้ของบุคลากรในองค์กร

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์













คณะ สำนัก สถาบัน กอง ...................................









เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

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

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

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

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

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

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









































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

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

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

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

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

		 		(........) 1.1.13  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ (สงป.)

		 		(........) 1.1.14   จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

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











































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็นยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

		(........) 1.1.17 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ



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

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













































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

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

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

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









































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

		(........) 3.3.6ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ (สงป.)

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

		(........) 3.3.8 ร้อยละงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด (สงป. )

		(........) 3.3.9 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ทีแล้วเสร็จ (สงป. )

		 		(........) 3.3.10 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ (สงป. )















































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		3. วิจัยและ
     บริการบน
     พื้นฐาน
     ความต้อง
     การของ
     ท้องถิ่น
    (ต่อ)

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

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

		(........) 3.3.13 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ  (สงป.)

		(........) 3.3.14 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (สงป. )

		(........) 3.3.15 จำนวนโครงการวิจัยเพื่อเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
(สงป. )

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















































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		3. วิจัยและ
     บริการบน
     พื้นฐาน
     ความต้อง
     การของ
     ท้องถิ่น
    (ต่อ)

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

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

		(........) 3.3.19 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือนำเสนอ ผลงานวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ 







































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

		(........) 4.4.2 จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 
(สงป.)

		(........) 4.4.3 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

		(........) 4.4.4 ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ(สงป)

		 		 		(........) 4.4.5 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด(สงป.)

		(........) 4.4.6 ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมใน
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด

		 		(........) 4.4.7 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม























































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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


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

		(........) 6.6.2  จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ

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

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















































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

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

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

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

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



















































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน .......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		ประเด็น
ยุทธศาสตร์		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

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

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

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

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

		(........) 7.7.12  ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน

		(........) 7.6.13  มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

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























































เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร์

		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

















































































คุณภาพการให้บริการ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		 		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด





















































ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		 		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด































































พัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดคณะ สำนัก สถาบัน กอง.................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		 		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด





















































