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การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัย
สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน และกอง

มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร
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แนวทางการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยฯ
สูระดับคณะ สํานัก สถาบัน กอง

ระดับ
คณะ สํานัก
สถาบัน กอง

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ของสํานัก/กองที่สนับสนุน
ตอเปาประสงคและตัวชี้วัด

ในระดับมหาวิทยาลัยฯ

เปาประสงคในระดับ
คณะ สํานัก สถาบัน กอง

ตัวชี้วัดในระดับคณะ สํานัก สถาบัน กอง

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ของคณะ สํานัก สถาบัน กอง
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ขั้นตอนการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยฯ สูระดับ
คณะ สํานัก สถาบัน กอง

1. การทบทวนบทบาท หนาที่ และภารกิจของคณะ สํานัก สถาบันกอง

2. การพิจารณา เปาประสงคภายใตแผนที่ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยฯ

3. การจัดทําเปาประสงคและแผนที่ยุทธศาสตรในระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน กอง

4. การกําหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค

5. การใหน้ําหนักตัวชี้วัด กําหนดเปาหมาย และเกณฑการประเมินผล
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1. การทบทวนบทบาท หนาที่และภารกิจของ
คณะ สํานัก สถาบัน กอง

• ประเด็นพิจารณา
1. ทบทวนบทบาท หนาที่ และภารกิจ ของคณะ สํานัก สถาบัน กองที่ระบุ

ไวในปจจุบัน
2. พิจารณาบทบาท หนาที่ ของคณะ สํานัก สถาบัน กองที่มีความสําคัญ

และดําเนินงานอยูในปจจุบันแตไมไดถูกระบุไวใน บทบาทหนาที่
• ใบงาน

1. คัดเลือกบทบาท หนาที่ และภารกิจของคณะ สํานัก สถาบัน กองที่
ดําเนินอยูจริงในปจจุบัน

2. เพิ่มเติมบทบาท หนาที่ ของคณะ สํานัก สถาบัน กองที่มีความสําคัญแต
ไมไดถูกระบุไว

3. เรียงลําดับความสําคัญของ บทบาท หนาที่ และภารกิจของคณะ สํานัก 
สถาบัน กอง
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2. การพิจารณา เปาประสงคภายใตแผนที่ยุทธศาสตร
ระดับมหาวิทยาลัยฯ

• ประเด็นพิจารณา
1. จากบทบาท หนาที่ และภารกิจของสํานัก/กอง ของทาน ทานเกี่ยวของ

กับเปาประสงคใดบาง? อยางไร?

• ใบงาน
1. ระบุความเกี่ยวของของสํานัก/กองของทาน ตอเปาประสงคในระดับ

มหาวิทยาลัย 
1. เปนเจาภาพ : ใหนําเปาประสงคระดับมหาวิทยาลัยฯ มาใชเปนเปาประสงคของ

สํานัก/กอง
2. เปนผูสนับสนุน : หากเปนผูสนับสนุน โปรดระบุบทบาทหรือสิ่งที่สํานัก/กองจะ

ดําเนินงานเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาประสงคในระดับมหาวิทยาลัย
3. ไมมีความเกี่ยวของ
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3. การจัดทําเปาประสงคและแผนที่ยุทธศาสตร
ในระดับคณะ สํานัก สถาบัน กอง

• ประเด็นพิจารณา
1. จากการวิเคราะหในขอที่ 2 คณะ สํานัก สถาบัน กองของทานควรมี

เปาประสงคอะไรบาง? และมีความสัมพันธอยางไร?
• ใบงาน

1. หากคณะ สํานัก สถาบัน กองของทานเปนเจาภาพในเปาประสงคระดับ
มหาวิทยาลัย ใหนําเปาประสงคนั้นมาเปนเปาประสงคในระดับคณะ 
สํานัก สถาบัน กองของทาน

2. หากทานเปนผูสนับสนุน ใหจัดทําเปาประสงคของคณะ สํานัก สถาบัน 
กองของทานจากบทบาทหรือสิ่งที่คณะ สํานัก สถาบัน กองของทาน
สนับสนุนเปาประสงคในระดับมหาวิทยาลัย

3. เชื่อมโยงความสัมพันธของเปาประสงคที่จัดทําขึ้นตามหลักเหต-ุผล
4. ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นวาครอบคลุมบทบาท หนาที่ ภารกิจ

ตามใบงานที่ 1
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4. การกําหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค

• ประเด็นพิจารณา
1. ทานจะทราบไดอยางไรวาเปาประสงคที่กําหนดไว บรรลุผลสัมฤทธิ์?

• ใบงาน
1. หากเปาประสงคของคณะ สํานัก สถาบัน กอง เปนเปาประสงคเดียวกับ

มหาวิทยาลัยฯ ใหพิจารณาตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย วาสามารถ
นํามาใชประเมินในระดับคณะ สํานัก สถาบัน กองของทานไดหรือไม

1. ถาสามารถนํามาใชได ใหนําตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยฯมาใช
2. ถาไมสามารถนํามาใชได ใหจัดทําตัวชี้วัดใหม

2. หากเปาประสงคของคณะ สํานัก สถาบัน กอง เปนเปาประสงคที่จัดทํา
ขึ้นใหม ใหจัดทําตัวชี้วัดใหมที่สะทอนเปาประสงคที่กําหนดไว



5. การใหน้ําหนักตัวชี้วัด กําหนดเปาหมาย 
และเกณฑการประเมินผล

• ประเด็นพิจารณา
1. การใหน้ําหนักความสําคัญกับตัวชี้วัด
2. การกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผล

• ใบงาน
1. ใหน้ําหนักตัวชี้วัดแตละตัวตามความสําคัญของตัวชี้วัดนั้นๆ โดยคา

น้ําหนักของตัวชี้วัดตองรวมกันได 100%
2. กําหนดคาเปาหมายและเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดแตละตัว
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ใบงานการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
มหาวิทยาลัยสูระดับคณะ สํานัก สถาบันกอง



คณะครุศาสตรคณะครุศาสตร
อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

ผลิตบัณฑิต
• ระดับปริญญาตรี
• ระดับปริญญาโท
• ระดับปริญญาเอก

การวิจัย
การใหบริการวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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ใบงานที่ 2 การพิจารณา เปาประสงคภายใตแผนที่
ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยฯ

เปาประสงคระดับ
มหาวิทยาลัยฯ

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยฯ ความเกี่ยวของ บทบาทที่เกี่ยวของ

1………. 1.1………..
1.2………..

เปนเจาภาพ             (นําเปาประสงคระดับมหาวิทยาลัยมาใส)

เปนผูสนับสนุน        
(โปรดระบ)ุ…………………

………………………….

ไมมีความเกี่ยวของ   

2………. 2.1………..
2.2………..

เปนเจาภาพ            (นําเปาประสงคระดับมหาวิทยาลัยมาใส)

เปนผูสนับสนุน       
โปรดระบ)ุ…………………

………………………….

ไมมีความเกี่ยวของ   

3………. 3.1………..
3.2………..

เปนเจาภาพ            (นําเปาประสงคระดับมหาวิทยาลัยมาใส)

เปนผูสนับสนุน       
โปรดระบ)ุ…………………

………………………….

ไมมีความเกี่ยวของ   



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการ และเครือขายการเรียนรู 
คูคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

และคุณธรรม

วิจัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ

แหลงเรียนรู

อนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรม

การใหบริการอยาง
เหมาะสม
และทั่วถึง

การบริหาร
จัดการที่ดี

ค
ุณ

ภ
าพ

-ความพึงพอใจตอ
 บัณฑิตของผูใช
บัณฑิต
-ความพอใจของ
นักศึกษา

งานวิจัย/เผยแพร
นําไปใชประโยชน

ผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม

บริการวิชาการที่สนอง
ความตองการของชุมชน

ทองถิ่น ประเทศ

-การประกัน 
 คุณภาพการศึกษา
-การบริหารตาม 
 หลักธรรมาภิบาล

ป
ระ

ส
ิท

ธิภ
าพ

-สรางเสริมเครือขาย
 ความรวมมือ
-พัฒนาการรับ
นักศึกษา

-พัฒนาหลักสูตร
-การจัดการศึกษา
 ระดับบัณฑิตศึกษา

-พัฒนานักวิจัย
-ความพรอม
 ทรัพยากรวิจัย

-อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
 และเผยแพรภูมิ
ปญญา
และศิลปวัฒนธรรม

-การสงเสริมสืบสาน
 โครงการตามแนว
 พระราชดําริ

-ถายทอดองคความรู
 สูชุมชน/ทองถิ่น
-ทองถิ่นมีการจัดการ
และอนุรักษ  

 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

-จัดทําตนทุนผลผลิต
-รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ

ใหบริการ
-ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน

-การบริหาร
งบประมาณ

พั
ฒ

น
าอ

งค
ก

ร

- พัฒนา
บุคลากร

- การจัดการ
ความรู

การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

มีฐานขอมูล
ระบบ

สารสนเทศที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ

-การพัฒนาสู
สากล

-การสราง  
 เสริมธรรมา
 ภิบาล

ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมเอื้อ
ตอการเรียนการ

สอนและการ
ปฏิบัติงาน

-การบริหาร
 งบประมาณ
-การจัดการ
 ความเสี่ยง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการ และเครือขายการเรียนรู 
คูคุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติโครงการ
- การสงเสริมสืบสานโครงการตามแนว 
พระราชดําริ

- การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล
- การจัดการความเสี่ยง

ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก
- สรางเสริมเครือขาย
- การผลิตผูสําเร็จการศึกษา
- พัฒนาการวิจัย
- อนุรักษฟนฟูพัฒนาและเผยแพรภูมิปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรม
- การถายทอดองคความรูสูชุมชน/ทองถิ่น

คุ
ณ

ภ
าพ

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



ป
ระ

ส
ิท

ธิผ
ล

ค
ุณ

ภ
าพ

ป
ระ

ส
ิท

ธิภ
าพ

พั
ฒ

น
าอ

งค
ก

ร
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

ใบงานที่ 3 แผนผังเชิงยุทธศาสตร คณะ สํานัก สถาบัน กอง ...................................



ตัวชี้วัด
เปาประสงคมหาวิทยาลัย บทบาท เปาประสงค

คณะ สํานัก สถาบัน กอง
1.1......................................................
...........................................................

ไมเกี่ยว

1.2.....................................................
...........................................................

ไมเกี่ยว

1.3.....................................................
...........................................................

.......................

2.1 .................................................... .......................

หมายเหตุ แสดงเปาประสงคและตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรอง ป 52



ตัวชี้วัด
เปาประสงค
มหาวิทยาลัย

บทบาท เปาประสงค
คณะ สํานัก สถาบัน กอง

5 ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจจากการใหบริการ
.................................

6 การมีสวนรวมของประชาชน ไมเกี่ยว

7 ...........................................

หมายเหตุ แสดงเปาประสงคและตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรอง ป 52



ตัวชี้วัด
เปาประสงค
มหาวิทยาลัย

บทบาท เปาประสงคสํานัก

8 การบริหารงบประมาณ ไมเกี่ยวตามตัวชี้วัด

9 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน สนับสนุนตามตัวชี้วัดสํานัก ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

10 การลดระยะเวลาการ
ใหบริการ

รักษารอบ งาน........................

11 การจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต

ไมเกี่ยว

หมายเหตุ แสดงเปาประสงคและตัวชี้วัดภาคบังคับตามคํารับรอง ป 52



ตัวชี้วัด
เปาประสงค
มหาวิทยาลัย

บทบาท เปาประสงค
คณะ สํานัก สถาบัน กอง

12 การจัดการความรู จัดทํา และเผยแพร เฉพาะดานมาตรฐาน

13 การจัดการทุนดานมนุษย ตามที่ไดรับมอบหมาย

14 การจัดการสารสนเทศ ตามที่ไดรับมอบหมาย

15 การบริหารจัดการองคกร ตามที่ไดรับมอบหมาย

16 การจัดทําระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ตามที่ไดรับมอบหมาย



19

ใบงานที่ 4 การกําหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค
คณะ สํานัก สถาบัน กอง..........................................

เปาประสงค ตัวชี้วัด



20

ใบงานที่ 5 การใหน้ําหนักตัวชี้วัด กําหนดเปาหมาย และเกณฑการประเมินผล

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

100%

น้ําหนัก ผล
ป 51

ผล
ป 52

เปาหมาย
ป 53

เปาประสงค ตัวชี้วัด
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5





*

การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับคณะ สำนัก สถาบัน และกอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

21 พฤษภาคม 2553







*

แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยฯ

สู่ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

ระดับ

คณะ สำนัก

สถาบัน กอง



บทบาท หน้าที่และภารกิจ

ของสำนัก/กองที่สนับสนุน

ต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ในระดับมหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์ในระดับ

คณะ สำนัก สถาบัน กอง

ตัวชี้วัดในระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง







บทบาท หน้าที่และภารกิจ

ของคณะ สำนัก สถาบัน กอง







*

ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยฯ สู่ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

การทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจของคณะ สำนัก สถาบันกอง

การพิจารณา เป้าประสงค์ภายใต้แผนที่ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยฯ

การจัดทำเป้าประสงค์และแผนที่ยุทธศาสตร์ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

การกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

การให้น้ำหนักตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล







*

1. การทบทวนบทบาท หน้าที่และภารกิจของ

คณะ สำนัก สถาบัน กอง

		ประเด็นพิจารณา



ทบทวนบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของคณะ สำนัก สถาบัน กองที่ระบุไว้ในปัจจุบัน

พิจารณาบทบาท หน้าที่ ของคณะ สำนัก สถาบัน กองที่มีความสำคัญและดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้ถูกระบุไว้ใน บทบาทหน้าที่

		ใบงาน



คัดเลือกบทบาท หน้าที่ และภารกิจของคณะ สำนัก สถาบัน กองที่ดำเนินอยู่จริงในปัจจุบัน

เพิ่มเติมบทบาท หน้าที่ ของคณะ สำนัก สถาบัน กองที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้ถูกระบุไว้

เรียงลำดับความสำคัญของ บทบาท หน้าที่ และภารกิจของคณะ สำนัก สถาบัน กอง







*

2. การพิจารณา เป้าประสงค์ภายใต้แผนที่ยุทธศาสตร์

ระดับมหาวิทยาลัยฯ

		ประเด็นพิจารณา



จากบทบาท หน้าที่ และภารกิจของสำนัก/กอง ของท่าน ท่านเกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ใดบ้าง? อย่างไร?

		ใบงาน



ระบุความเกี่ยวข้องของสำนัก/กองของท่าน ต่อเป้าประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัย 

เป็นเจ้าภาพ : ให้นำเป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยฯ มาใช้เป็นเป้าประสงค์ของสำนัก/กอง

เป็นผู้สนับสนุน : หากเป็นผู้สนับสนุน โปรดระบุบทบาทหรือสิ่งที่สำนัก/กองจะดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัย

ไม่มีความเกี่ยวข้อง







*

3. การจัดทำเป้าประสงค์และแผนที่ยุทธศาสตร์

ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง

		ประเด็นพิจารณา



จากการวิเคราะห์ในข้อที่ 2 คณะ สำนัก สถาบัน กองของท่านควรมีเป้าประสงค์อะไรบ้าง? และมีความสัมพันธ์อย่างไร?

		ใบงาน



หากคณะ สำนัก สถาบัน กองของท่านเป็นเจ้าภาพในเป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัย ให้นำเป้าประสงค์นั้นมาเป็นเป้าประสงค์ในระดับคณะ สำนัก สถาบัน กองของท่าน

หากท่านเป็นผู้สนับสนุน ให้จัดทำเป้าประสงค์ของคณะ สำนัก สถาบัน กองของท่านจากบทบาทหรือสิ่งที่คณะ สำนัก สถาบัน กองของท่านสนับสนุนเป้าประสงค์ในระดับมหาวิทยาลัย

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์ที่จัดทำขึ้นตามหลักเหตุ-ผล

ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นว่าครอบคลุมบทบาท หน้าที่ ภารกิจตามใบงานที่ 1







*

4. การกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

		ประเด็นพิจารณา



ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ บรรลุผลสัมฤทธิ์?

		ใบงาน



หากเป้าประสงค์ของคณะ สำนัก สถาบัน กอง เป็นเป้าประสงค์เดียวกับมหาวิทยาลัยฯ ให้พิจารณาตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย ว่าสามารถนำมาใช้ประเมินในระดับคณะ สำนัก สถาบัน กองของท่านได้หรือไม่

ถ้าสามารถนำมาใช้ได้ ให้นำตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยฯมาใช้

ถ้าไม่สามารถนำมาใช้ได้ ให้จัดทำตัวชี้วัดใหม่

หากเป้าประสงค์ของคณะ สำนัก สถาบัน กอง เป็นเป้าประสงค์ที่จัดทำขึ้นใหม่ ให้จัดทำตัวชี้วัดใหม่ที่สะท้อนเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้







5. การให้น้ำหนักตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย 

และเกณฑ์การประเมินผล

		ประเด็นพิจารณา



การให้น้ำหนักความสำคัญกับตัวชี้วัด

การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

		ใบงาน



ให้น้ำหนักตัวชี้วัดแต่ละตัวตามความสำคัญของตัวชี้วัดนั้นๆ โดยค่าน้ำหนักของตัวชี้วัดต้องรวมกันได้ 100%

กำหนดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดแต่ละตัว



*







*

ใบงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับคณะ สำนัก สถาบันกอง







คณะครุศาสตร์

		อำนาจหน้าที่



ผลิตบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

การวิจัย

การให้บริการวิชาการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*







*

ใบงานที่ 2 การพิจารณา เป้าประสงค์ภายใต้แผนที่

               ยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยฯ

		เป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยฯ		ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยฯ		ความเกี่ยวข้อง		บทบาทที่เกี่ยวข้อง

		1……….		1.1………..
1.2………..		เป็นเจ้าภาพ            		(นำเป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยมาใส่)

		เป็นผู้สนับสนุน        		(โปรดระบุ)…………………
………………………….

		ไม่มีความเกี่ยวข้อง   

		2……….		2.1………..
2.2………..		เป็นเจ้าภาพ           		(นำเป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยมาใส่)

		เป็นผู้สนับสนุน       		โปรดระบุ)…………………
………………………….

		ไม่มีความเกี่ยวข้อง   

		3……….		3.1………..
3.2………..		เป็นเจ้าภาพ           		(นำเป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยมาใส่)

		เป็นผู้สนับสนุน       		โปรดระบุ)…………………
………………………….

		ไม่มีความเกี่ยวข้อง   









































มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ และเครือข่ายการเรียนรู้ 

คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

และคุณธรรม

วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ

แหล่งเรียนรู้

อนุรักษ์ศิลปะ

วัฒนธรรม

การให้บริการอย่างเหมาะสม

และทั่วถึง

การบริหาร

จัดการที่ดี

คุณภาพ

-ความพึงพอใจต่อ

 บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

-ความพอใจของนักศึกษา

งานวิจัย/เผยแพร่

นำไปใช้ประโยชน์

ผลงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

บริการวิชาการที่สนอง

ความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่น ประเทศ

-การประกัน 

 คุณภาพการศึกษา

-การบริหารตาม 

 หลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิภาพ

		สร้างเสริมเครือข่าย

 ความร่วมมือ

-พัฒนาการรับ



  นักศึกษา

-พัฒนาหลักสูตร

-การจัดการศึกษา

 ระดับบัณฑิตศึกษา

		พัฒนานักวิจัย

-ความพร้อม

 ทรัพยากรวิจัย



		อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา

 และเผยแพร่ภูมิ



  ปัญญา

  และศิลปวัฒนธรรม

-การส่งเสริมสืบสาน

 โครงการตามแนว

 พระราชดำริ

-ถ่ายทอดองค์ความรู้

 สู่ชุมชน/ท้องถิ่น

-ท้องถิ่นมีการจัดการ

  และอนุรักษ์  

 ทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดล้อม

-จัดทำต้นทุนผลผลิต

-รักษามาตรฐาน

  ระยะเวลาการให้บริการ

-ประสิทธิภาพการใช้

  พลังงาน

-การบริหารงบประมาณ

พัฒนาองค์กร

- พัฒนา

  บุคลากร

- การจัดการ

  ความรู้

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

มีฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

-การพัฒนาสู่

  สากล

-การสร้าง  

 เสริมธรรมา

 ภิบาล



ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

-การบริหาร

 งบประมาณ

-การจัดการ

 ความเสี่ยง

แผนภาพที่ 1 Strategy Map มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประสิทธิผล







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







ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร



























เป้าประสงค์

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการและให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการให้บริการได้

เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดย บริหารความรู้ของบุคลากรในองค์กร

ใบงานที่ 3 แผนผังเชิงยุทธศาสตร์













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







ตัวชี้วัด

หมายเหตุ แสดงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภาคบังคับตามคำรับรอง ปี 52

		เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย		บทบาท		เป้าประสงค์
คณะ สำนัก สถาบัน กอง

		1.1.................................................................................................................		ไม่เกี่ยว		


		1.2................................................................................................................		ไม่เกี่ยว

		1.3................................................................................................................		.......................

		2.1 ....................................................		.......................



























*









ตัวชี้วัด

หมายเหตุ แสดงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภาคบังคับตามคำรับรอง ปี 52

		เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย		บทบาท		เป้าประสงค์
คณะ สำนัก สถาบัน กอง

		5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		ความพึงพอใจจากการให้บริการ
.................................

		6 การมีส่วนร่วมของประชาชน		ไม่เกี่ยว

		7 ...........................................

























*









ตัวชี้วัด

หมายเหตุ แสดงเป้าประสงค์และตัวชี้วัดภาคบังคับตามคำรับรอง ปี 52

		เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย		บทบาท		เป้าประสงค์สำนัก

		8 การบริหารงบประมาณ		ไม่เกี่ยวตามตัวชี้วัด

		9 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน		สนับสนุนตามตัวชี้วัดสำนัก		ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

		10 การลดระยะเวลาการให้บริการ		รักษารอบ งาน........................

		11 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		ไม่เกี่ยว



























*









ตัวชี้วัด

		เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย		บทบาท		เป้าประสงค์
คณะ สำนัก สถาบัน กอง

		12 การจัดการความรู้		จัดทำ และเผยแพร่ เฉพาะด้านมาตรฐาน

		13 การจัดการทุนด้านมนุษย์		ตามที่ได้รับมอบหมาย

		14 การจัดการสารสนเทศ		ตามที่ได้รับมอบหมาย

		15 การบริหารจัดการองค์กร		ตามที่ได้รับมอบหมาย

		16 การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง 		ตามที่ได้รับมอบหมาย





























*









*

ใบงานที่ 4 การกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

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

		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด











































*

ใบงานที่ 5 การให้น้ำหนักตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล

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

		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด		น้ำหนัก
		ผล
ปี 51		ผล
ปี 52		เป้าหมาย
ปี 53		เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน

		1		2		3		4		5











		100%



















































