
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบ 9 เดือน ( 1 ต.ค. 55 – 30 ม.ิย. 56 )
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบดวยโครงการตางๆ ท้ังระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีผลสําเร็จตามตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร ท้ัง 9 ประเด็น ซึ่งมี ท้ังหมด 81 ตัวชี้วัด เปนผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และตัวชี้วัดตามสํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56) มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 52 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ
64.20 ไมบรรลุเปาหมาย 29 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 35.80 โดยมีการดําเนินโครงการตางๆ  จํานวนท้ังสิ้น 881
โครงการ เปนงบประมาณท้ังสิ้น 558,457,288.00 บาท  จากงบประมาณแผนดิน 352,179,010 บาท คิดเปน
รอยละ 63.20 และจากงบประมาณเงินรายได 214,278,278 บาท คิดเปนรอยละ 36.56 โดยผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56) มีคาคะแนนท่ีไดในภาพรวม เทากับ 3.6631 คะแนน เม่ือพิจารณา
ผลการดําเนินงานแยกตามประเด็นยุทธศาสตร พบวา

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร น้ําหนัก คาคะแนนท่ีได คะแนนถวงน้ําหนัก
1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 30 3.76 1.1293
2. การพัฒนานักศึกษา 9 4.33 0.3893
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ 10 4.00 0.4000
4. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค 12 3.06 0.3676
5. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 6 3.40 0.2040
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกัน

คุณภาพ
6 4.86 0.2917

7. การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู 2 1.00 0.0200
8. การเสริมสรางการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน
3 1.00 0.0300

9. การบริหารจัดการท่ีดี 22 3.78 0.8312
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร 100 3.6631
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน ( 1 ต.ค. 55 – 30 ม.ิย. 56 )

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
1) การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ (รอยละ 30) 1.1293

1) บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและกลุมประเทศอาเซียน
1.1.1 รอยละความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตอบัณฑติ (ก.พ.ร. 5)

1.25 N/A 1.00 0.0125

1.1.2 รอยละความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาตอสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.ร. 6)

1.25 N/A 1.00 0.0125

1.1.3 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูร
(สกอ. 2.1)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

1.1.4 อาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก (สกอ. 2.2)

1.25 รอยละ
18.50

3.08 0.0385

1.1.5 อาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3)

1.25 25.93 2.12 0.0265

1.1.6 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

1.25 7 ขอ 5.00 0.0625

1.1.7 หองสมุด อุปกรณ และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
(สกอ. 2.5)

1.25 7 ขอ 5.00 0.0625

1.1.8 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)

1.25 7 ขอ 5.00 0.0625

1.1.9 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคณุลักษณะของบัณฑติ
(สกอ. 2.7)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

1.1.10 ระดับความสําเร็จของ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดใหกับนักศึกษา(สกอ. 2.8)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

1.1.11 รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีไดทํางานตรงสาขา
(สงป.)

1.25 75.00 5.00 0.0625
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
1.1.12 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สมศ. 1) (สงป.)

1.25 87.05 4.35 0.0544

1.1.13 คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)

1.25 4.26 4.26 0.0533

1.1.14 ผลงานของผูสําเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ. 3)

1.25 รอยละ
40.98

5.00 0.0625

1.1.15 ผลงานของผูสําเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ. 4)

1.25 รอยละ
12.5

1.25 0.0156

1.1.16 การพัฒนาคณาจารย
(สมศ. 14)

1.25 2.27 2.27 0.0284

1.1.17 จํานวนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรพกพา
(แท็บเล็ต) (สงป.)

1.25 N/A 1.00 0.0125

1.1.18 จํานวนนักเรียนไดรับ
การสนับสนุนการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สงป.)

1.25 N/A 1.00 0.0125

1.1.19 จํานวนนักศึกษาท่ีเขา
ใหมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สงป.)

1.25 1,418 5.00 0.0625

1.1.20 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สงป.)

1.25 4,135 5.00 0.0625

1.1.21 จํานวนผูสาํเร็จการ
ศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สงป.)

1.25 701 4.01 0.0501

1.1.22 จํานวนนักศึกษาท่ีเขา
ใหมดานสังคมศาสตร (สงป.)

1.25 2,834 5.00 0.0625
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
1.1.23 จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู
ดานสังคมศาสตร (สงป.)

1.25 11,462 5.00 0.0625

1.1.24 จํานวนผูสาํเร็จการ
ศึกษาดานสังคมศาสตร (สงป.)

1.25 2,040 5.00 0.0625

2) การพัฒนานักศึกษา (รอยละ 9 ) 0.3893
2) นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณและสังคมท่ีดี (จิตสาธารณะ)

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมลู
ขาวสาร (สกอ. 3.1)

1.29 7 ขอ 5.00 0.0645

2.2.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ. 3.2)

1.29 6 ขอ 5.00 0.0645

2.2.3 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรูเจต
คติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ท้ัง 3 ดาน (สกอ. 10.2)

1.29 3 ดาน 5.00 0.0645

2.2.4 การบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1)

1.29 5 ขอ 5.00 0.0645

2.2.5 ผลการพัฒนาบณัฑิต
ตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)

1.28 4.26 4.26 0.0545

2.2.6 การดําเนินกิจกรรม/
โครงการเพ่ือเสรมิสราง
คุณลักษณะบณัฑติใหเปนคนดมีี
จิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
(มรสน. 11.1)

1.28 5 ขอ 5.00 0.0640

2.2.7 ระดบัความสําเรจ็ของ
ศิษยเกาท่ีมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (มรสน.)

1.28 N/A 1.00 0.0128
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
3) การสงเสริมการบริการวิชาการ (รอยละ 10 ) 0.4000

3) เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนท่ีพ่ึงของทองถิ่นตลอดจนประเทศในกลุมอาเซียน
3.3.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

3.3.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ. 5.2)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

3.3.3 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั
(สมศ. 8)

1.25 5.00 5.00 0.0625

3.3.4 ผลการเรียนรูและเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก (สมศ. 9)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

3.3.5 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี
1 ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)

1.25 5 ขอ 5.00 0.0625

3.3.6 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี
2 ภายนอกสถาบัน (สมศ. 18.2)

1.25 4 ขอ 5.00 0.0625

3.3.7 รอยละของผูเขารบับริการ
นําความรูไปใชประโยชน (สงป.)

1.25 N/A 1.00 0.0125

3.3.8 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ (สงป.)

1.25 N/A 1.00 0.0125

4) การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค (รอยละ 12) 0.3676
4) ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ บูรณาการสูการเรียนการสอน สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

และประเทศในกลุมอาเซียน
4.4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ. 4.1)

1.20 8 ขอ 5.00 0.0600

4.4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (สกอ. 4.2)

1.20 5 ขอ 5.00 0.0600
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
4.4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสราง สรรคตอจาํนวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา (สกอ. 4.3)

1.20 33,133.69 3.78 0.0454

4.4.4 งานวิจัยหรืองานสราง
สรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ. 5) (สงป.)

1.20 3.77 3.77 0.0452

4.4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีนําไปใชประโยชน (สมศ. 6)

1.20 รอยละ
22.98

5.00 0.0600

4.4.6 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ. 7)

1.20 รอยละ
8.25

4.08 0.0490

4.4.7 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรู (สงป.)

1.20 N/A 1.00 0.0120

4.4.8 โครงการวิจัยเพ่ือสราง
องคความรูท่ีแลวเสร็จ (สงป.)

1.20 N/A 1.00 0.0120

4.4.9 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยี (สงป.)

1.20 N/A 1.00 0.0120

4.4.10 โครงการวิจยัเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีแลวเสร็จ
(สงป.)

1.20 N/A 1.00 0.0120

5) การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 6) 0.2040
5) เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญาทองถิ่นภายในประเทศและในกลุม

ประเทศอาเซียน
5.5.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม
(สกอ. 6.1)

1.20 5 ขอ 5.00 0.0600

5.5.2 การสงเสรมิและสนับสนุน
ดานศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)

1.20 5 ขอ 5.00 0.0600

5.5.3 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ. 11)

1.20 5 ขอ 5.00 0.0600

5.5.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

1.20 N/A 1.00 0.0120

5.5.5 จํานวนผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรมศลิปะ วัฒนธรรม (สงป.)

1.20 N/A 1.00 0.0120
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
6) การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ (รอยละ 6) 0.2917

6) เปนองคกรแหงคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
6.6.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ. 9.1)

1.20 9 ขอ 5.00 0.0600

6.6.2 ผลการประเมินตาม
ระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ก.พ.ร. 4) (สมศ. 15)

1.20 4.74 4.74 0.0569

6.6.3 การบริหารจดัการสถาน
ศึกษา 3 ดี (3D)  (สกอ. 10.1)

1.20 5.00 5.00 0.0600

6.6.4 ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเก่ียวกับ
การบริหารและการจดัการ
(ก.พ.ร. 11)

1.20 4.86 4.86 0.0583

6.6.5 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในเก่ียวกับการ
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ (ก.พ.ร. 12)

1.20 4.71 4.71 0.0565

7) การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู (รอยละ 2) 0.0200
7) เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถิ่น

7.7.1 จํานวนแหลงใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (มรสน.)

1.00 N/A 1.00 0.0100

7.7.2 จํานวนเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ (มรสน.)

1.00 N/A 1.00 0.0100

8) การเสริมสรางการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน (รอยละ 3) 0.0300
8) ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรู

8.8.1 ระดับความสําเร็จของการ
เตรียมความพรอมในการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน (รอยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการ
ทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ) (ก.พ.ร. 3)

1.00 N/A 1.00 0.0100
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
8.8.2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนเข ารับการพัฒนา
ทักษะดานภาษาอังกฤษและ
ห รื อ ภ า ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
เพ่ือนบาน (สงป.)

1.00 N/A 1.00 0.0100

8.8.3 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับ
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เ พ่ื อ
สนับสนุนการทองเท่ียว (สงป.)

1.00 N/A 1.00 0.0100

9) การบริหารจัดการท่ีดี (รอยละ 22) 0.8312
9) การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

9.9.1 รอยละความสําเรจ็ของ
การเบิกจายเงินงบประมาณตาม
แผน (ก.พ.ร. 7.1)

1.29 100.00 5.00 0.0645

9.9.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
(ก.พ.ร. 8)

1.29 N/A 1.00 0.0129

9.9.3 กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ. 1.1)

1.29 8 ขอ 5.00 0.0645

9.9.4 ภาวะผูนําของสภา
สถาบันและผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. 7.1)

1.29 7 ขอ 5.00 0.0645

9.9.5 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันการเรียนรู (สกอ. 7.2)

1.29 5 ขอ 5.00 0.0645

9.9.6 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินงบประมาณ
ภาพรวม 6 เดือนแรก
(ก.พ.ร. 7.2.1)

1.29 38.34 1.00 0.0129

9.9.7 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินงบประมาณ
ภาพรวม 12 เดือนแรก
(ก.พ.ร. 7.2.2)

1.29 N/A 1.00 0.0129

9.9.8 รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายลงทุน (ก.พ.ร. 7.3)

1.29 68.50 1.00 0.0129
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

ผลการดําเนินงาน 9 เดือน
ผลการ

ดําเนินงาน
คาคะแนน

ท่ีได
คะแนนถวง

น้ําหนัก
9.9.9 ระดบัความสําเรจ็ของ
การดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานของสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.ร. 9)

1.29 N/A 1.00 0.0129

9.9.10 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน เก่ียวกับ
การเงินและงบประมาณ
(ก.พ.ร. 10)

1.29 5.00 5.00 0.0645

9.9.11 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. 7.3)

1.30 5 ขอ 5.00 0.0650

9.9.12 ระบบบรหิารความเสี่ยง
(สกอ. 7.4)

1.30 5 ขอ 5.00 0.0650

9.9.13 การปฏิบตัิตามบทบาท
หนาท่ีของสภาสถาบัน
(สมศ. 12)

1.30 4.59 4.59 0.0597

9.9.14 การปฏิบตัิตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน
(สมศ. 13)

1.30 4.58 4.58 0.0595

9.9.15 ผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ. 17)

1.30 5 ขอ 5.00 0.0650

9.9.16 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ (สกอ. 8.1)

1.30 7 ขอ 5.00 0.0650

9.9.17 การดําเนินกิจกรรม/
โครงการเพ่ือใหบรรลุผล
ถึงการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การใหโอกาส (มรสน. 11.2)

1.30 5 ขอ 5.00 0.0650

รวมน้ําหนักท้ังสิน้ 100.00 3.6631
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน

ในทองถ่ินและกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการสรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย

เพ่ือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติท่ีเปนคนดี  มีจิต
สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพท่ีสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถ่ินและกลุมประเทศอาเซียน
พรอมกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอนท้ังดาน
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีตรงกับความรูความสามารถ

กลยุทธ : 1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับท่ีหลากหลายตามความตองการของทองถ่ิน
3. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครใูนกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน
5. การจัดการศึกษาท่ีดเีนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหลง

เรียนรูภายนอก
6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
7. มีหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ

2. อาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพท่ีเพียงพอและมีงานทําตามศักยภาพ

ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 24 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให
คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1
มีท้ังหมด 24 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 17 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 70.84 ไมบรรลุเปาหมาย
7 ตัวชี้วัด  ดังนี้
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ตัวชี้วัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. รอยละความพงึพอใจของผูใชบัณฑติตอบัณฑิต
(ก.พ.ร. 5)

75.00 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

2. รอยละความพงึพอใจของนิสตินักศึกษาตอสถาบัน
อุดมศึกษา (ก.พ.ร. 6)

75.00 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

3. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
4. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (สกอ. 2.2) รอยละ 20 รอยละ 18.50 ไมบรรลุเปาหมาย
5. อาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3) รอยละ 35 รอยละ 25.93 ไมบรรลุเปาหมาย
6. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน

(สกอ. 2.4)
7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย

7. หองสมุด อุปกรณ และสภาพ แวดลอมการเรียนรู
(สกอ. 2.5)

7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย

8. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย
9. ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ (สกอ. 2.7)
5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

10. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

11. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางานตรงสาขา
(สงป.)

75.00 75.00 บรรลุเปาหมาย

12. บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) (สงป.)

รอยละ 85 รอยละ 87.05 บรรลุเปาหมาย

13. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)

4.00 4.26 บรรลุเปาหมาย

14. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3)

รอยละ 35 รอยละ 40.98 บรรลุเปาหมาย

15. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 4)

รอยละ 40 รอยละ 12.5 ไมบรรลุเปาหมาย

16. การพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14) 2.50 2.27 บรรลุเปาหมาย
17. จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับเคร่ือง

คอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) (สงป.)
19 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

18. จํานวนนักเรียนไดรับการสนับสนุนการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (สงป.)

98 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

19. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สงป.)

1,400 1,418 บรรลุเปาหมาย
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ตัวชี้วัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

20. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สงป.)

4,035 4,135 บรรลุเปาหมาย

21. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สงป.)

700 701 บรรลุเปาหมาย

22. จํานวนนักศึกษาที่เขาใหมดานสงัคมศาสตร (สงป.) 1,945 2,834 บรรลุเปาหมาย
23. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูดานสังคมศาสตร (สงป.) 8,311 11,462 บรรลุเปาหมาย
24. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร (สงป.) 1,578 2,040 บรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน  หรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 320 โครงการ เปนเงิน 188.2587 ลานบาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคมท่ีดี (จิตสาธารณะ) รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
จัดกระบวนการเรียนรู ให กับนักศึกษา เพ่ือนําความรู ไปใชไดจริง มีทักษะในการดํารงชีวิต

มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปลอดภัยจาก ยาเสพติด รวมถึงการสราง
ระบบใหบริการขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาประสบการณกับศิษยเกาใหมีความรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ : 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
3. การพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพ้ืนฐาน

กระบวนการวิจัยและการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม

มีวินัย และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
6. จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา และสถานท่ีทํากิจกรรมท่ีเพียงพอตอความตองการ
7. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม

สงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรม
8. การพัฒนาประสบการณดานกิจกรรมรวมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
9. การพัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกาท่ีดี
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการแกนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ควบคูงานวิชาการและการวิจัย

2. ศิษยเกาไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
3. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏบิัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2
มีท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 85.72 ไมบรรลุเปาหมาย
1 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร (สกอ. 3.1)

7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย

2. ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
(สกอ. 3.2)

6 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย

3. ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู
เจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน (สกอ. 10.2)

3 ดาน 3 ดาน บรรลุเปาหมาย

4. การบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
5. ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) 4.00 4.26 บรรลุเปาหมาย
6. การดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ

บัณฑิตใหเปนคนดีมีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
(สกอ. 11.1)

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

7. ระดับความสาํเร็จของศิษยเกาที่มีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั (มรสน.)

5.00 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วดัท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนหรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด

2. โครงการ/ กิจกรรมท่ีดํ า เนินการเ พ่ือผลักดันตัวชี้ วั ด ในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 2 พบว า
มีการดําเนินโครงการท้ังสิ้น 117 โครงการ  เปนเงิน 21.0648 ลานบาท
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินตลอดจนประเทศ

ในกลุมอาเซียน
สรางระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการท่ีมีศักยภาพโดยใชจุดเดนในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการ

เปนศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถ่ิน จังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศกลุมอาเซียน โดยบูรณาการเขา
กับการเรียนการสอนและการวิจัย

กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรใหมีความรูและทักษะในอาชีพเพ่ือสามารถใหบริการวิชาการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินตลอดจนประเทศ

ในกลุมอาเซียน
5. การสรางความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
6. สงเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการทางวิชาการมีคุณภาพ
2. มีองคความรูท่ีสามารถใหบริการทางวิชาการสําหรับทองถ่ินและประเทศ

ในกลุมอาเซียน
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย
4. การสนับสนุนคณะใหใชศักยภาพในการใหบริการแกทองถ่ิน

ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 8 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให
คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3
มีท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.50 ไมบรรลุเปาหมาย
3 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
2. กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม (สกอ. 5.2)
5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

3. ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย
(สมศ. 8)

5.00 5.00 บรรลุเปาหมาย

4. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก(สมศ. 9)

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

5. ผลการชีน้ํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1
ภายในสถาบัน (สมศ. 18.1)

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

6. ผลการชีน้ํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2
ภายนอกสถาบนั (สมศ.18.2)

5 ขอ 4 ขอ ไมบรรลุเปาหมาย

7. รอยละของผูเขารับบริการนาํความรูไปใชประโยชน (สงป.) 80 N/A ไมบรรลุเปาหมาย
8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (สงป.) 37 N/A ไมบรรลุเปาหมาย
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด

ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน หรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 61 โครงการ  เปนเงิน 9.1165 ลานบาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพบูรณาการสูการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและประเทศในกลุมอาเซียน

ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีหนองหารและภูพาน  ทองถ่ิน จังหวัด
กลุมจังหวัด  และประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะด านการอนุ รักษพลั งงาน ชุมชนและสิ่ งแวดลอม มุ งส ง เสริมการ ทําวิ จัย เชิ งนโยบาย
(Policy Research) เพ่ือชี้นําสังคม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการสรางผลงานวิจัยอยางจริงจัง

กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสามารถเผยแพรและนําไปใช

ประโยชน
5. สรางฐานขอมูลทองถ่ิน การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา  และวิจัยพ้ืนบานเพ่ือเปน

ศูนยกลางทางวิชาการของทองถ่ิน
6. การสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ
7. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ
2. การนําองคความรูไปสูการเผยแพรและการนําไปใชประโยชน
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการพัฒนางานวิจัย

ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4
มีท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 40.00 ไมบรรลุเปาหมาย
6 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ. 4.1)

8 ขอ 8 ขอ บรรลุเปาหมาย

2. ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิัยหรือ
งานสรางสรรค (สกอ.4.2)

5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

3. เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสราง สรรคตอจํานวน
อาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3)

60,000
บาท/คน

33,133.69
บาท/คน

ไมบรรลุเปาหมาย

4. งานวิจยัหรืองานสราง สรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ.5) (สงป.)

5.00 3.77 บรรลุเปาหมาย

5. งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน
(สมศ.6)

รอยละ 10 รอยละ
22.98

บรรลุเปาหมาย

6. ผลงานวชิาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) รอยละ 18 รอยละ 8.25 ไมบรรลุเปาหมาย
7. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (สงป.) 13 N/A ไมบรรลุเปาหมาย
8. โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่แลวเสร็จ (สงป.) 12 N/A ไมบรรลุเปาหมาย
9. จํานวนโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (สงป.) 14 N/A ไมบรรลุเปาหมาย
10. โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยทีี่แลวเสร็จ (สงป.) 10 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน  หรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด
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2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 27 โครงการ  เปนเงิน 12.3146 ลานบาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ภายในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีความพรอม

ในการทําหนาท่ี อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับกวางขวางในระดับชาติและกลุมประเทศอาเซียน

กลยุทธ : 1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ
4. เปนเครือขายดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปญญาทองถ่ิน
5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง
ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 มีท้ังหมด
5 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 60.00 ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
2. การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
3. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.11) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 33 N/A ไมบรรลุเปาหมาย
5. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 9,000 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วดัท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนหรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด
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2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 59 โครงการ  เปนเงิน 3.5866 ลานบาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรแหงคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

สรางความเชื่อม่ันกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐานและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง
2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบาย 3 ดี
4. สรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : การประกันคุณภาพการศึกษาผานการรับรองมาตรฐาน
ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 มีท้ังหมด
5 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 100 ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 9 ขอ 9 ขอ บรรลุเปาหมาย
2. ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 4) (สมศ. 15)
4.51 4.51 บรรลุเปาหมาย

3. การบริหารจัดการสถาน ศึกษา 3 ดี (3D) (สกอ.10.1) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการบริหาร

และการจัดการ (ก.พ.ร. 11)
3.00 4.86 บรรลุเปาหมาย

5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ (ก.พ.ร. 12)

3.00 5.00 บรรลุเปาหมาย

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 43 โครงการ  เปนเงิน 28.9001 ลานบาท
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถ่ิน

สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูให
เปนท่ียอมรับในระดับท่ีสูงข้ึน

กลยุทธ : 1. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินและประเทศ
เพ่ือนบาน

2. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งสนับสนุนการทํางานในลักษณะ
เครือขาย

3. เครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ ภาคเอกชน และองคกรทองถ่ิน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถ่ิน
ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7
มีท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด  มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(มรสน.)

7 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

2. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (มรสน.) 8 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน  หรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 30 โครงการ  เปนเงิน 6.0185 ลานบาท
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การเสริมสรางการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรู

พัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอาเซียน และจัดการ
ศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีความรู ความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ พรอมรับการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558

กลยุทธ : พัฒนาคณาอาจารย บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาใหมีความสามารถและทักษะในดาน
ภาษาและการสื่อสาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร
ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8
ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให

คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8
มีท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน (รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
ตางประเทศ) (ก.พ.ร. 3)

60 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนเขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
และหรือภาษาของประเทศเพื่อนบาน (สงป.)

150 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

3. จํ านวนบุ คลากรที่ ได รั บ ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว (สงป.)

45 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน  หรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 28 โครงการ  เปนเงิน 6.5742 ลานบาท
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ใหมีประสิทธิภาพ ผานการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม
เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีความเปนมืออาชีพสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรลดชองวางระหวางวัย พรอมกับพัฒนา
ระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานใหชัดเจน
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน
6. การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
7. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี
8. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีดี
9. การพัฒนาการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงบริหาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงข้ึน สามารถพัฒนางานไดอยางมืออาชีพ
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัด : ประกอบดวย 17 ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9

ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 พบวา มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการและผลักดันให
คณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับผลผลิตกิจกรรม/
โครงการ  ท่ีจะตองดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาประสงค
โดยใหมีการผลักดันใหตัวชี้วัดตางๆ บรรลุตามเปาหมายรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการดังนี้

1. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดท่ีใชในการวัดผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9
มี ท้ั งหมด 17 ตั วชี้ วั ด มีผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ เป าหมาย 12 ตั วชี้ วั ด  คิด เปนร อยละ 70 . 59
ไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

1. รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
(ก.พ.ร. 7.1)

94.00 100.00 บรรลุเปาหมาย

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
(ก.พ.ร.8)

3 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

3. กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) 8 ขอ 8 ขอ บรรลุเปาหมาย
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เปาหมาย

4. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.7.1)

7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย

5. การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู (สกอ.7.2) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
6. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม

6 เดือนแรก (ก.พ.ร.7.2.1)
48.91 38.34 ไมบรรลุเปาหมาย

7. รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวม
12 เดือนแรก (ก.พ.ร. 7.2.2)

94.00 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

8. รอยละความสาํเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน (ก.พ.ร.7.3)

76.00 68.50 ไมบรรลุเปาหมาย

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.9)

3.00 N/A ไมบรรลุเปาหมาย

10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับการเงินและ
งบประมาณ (ก.พ.ร.10)

3.00 5.00 บรรลุเปาหมาย

11. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย
12. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 6 ขอ 6 ขอ บรรลุเปาหมาย
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) 4.00 4.59 บรรลุเปาหมาย
14. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั (สมศ.13) 4.00 4.58 บรรลุเปาหมาย
15. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนที่สงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ.17)
5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

16. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 7 ขอ 7 ขอ บรรลุเปาหมาย
17. การดําเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อใหบรรลุผลถึการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส (สกอ. 11.2)
5 ขอ 5 ขอ บรรลุเปาหมาย

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงาน N/A คือ ตัวชี้วัดท่ีตองรอผลจากหนวยงานสวนกลางหรือตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานอ่ืน  หรือตัวชี้วัดท่ีตองรอระยะเวลาดําเนินการเม่ือครบกําหนด

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือผลักดันตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 พบวา มีการดําเนิน
โครงการท้ังสิ้น 196 โครงการ  เปนเงิน 290.6233 ลานบาท





ผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 มิ.ย. 56) งบประมาณแผนดิน

ผลผลิต
จํานวน

โครงการ
ท้ังหมด

ผลการดําเนินงาน
ยังไมดําเนินการ ระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. คณะครุศาสตร 45 - - 9 20.00 36 80.00
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 33 - - 21 63.64 12 36.36
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 3 11.11 18 66.67 6 22.22
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 29 8 27.59 12 41.38 9 31.03
5. คณะวิทยาการจัดการ 35 5 14.29 10 28.57 20 57.14
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 75 2 2.67 61 81.33 12 16.00
7. บัณฑิตวิทยาลัย 3 - - 2 66.67 1 33.33
8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11 3 27.27 8 72.73 - -
9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 - - 1 16.67 5 83.33

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 - - 4 57.14 3 42.86
11. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 31 6 19.35 23 74.19 2 6.45
12. กองกลาง 43 1 2.33 38 88.37 4 9.30
13. กองพัฒนานักศึกษา 9 2 22.22 2 22.22 5 55.56
14. กองนโยบายและแผน 16 - - 6 37.50 10 62.50
15. โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 - - 2 100.00 - -

รวมท้ังสิ้น 372 30 8.06 217 58.33 125 33.60



จากตาราง พบวา เม่ือพิจารณาโครงการท้ังหมดท่ีใชงบประมาณแผนดิน จํานวน 372 โครงการ พบวา โครงการท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน 125 โครงการ
คิดเปนรอยละ 33.60 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 217 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.33 และยังไมดําเนินการ จํานวน 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.06

เม่ือพิจารณารายหนวยงาน พบวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินโครงการแลวเสร็จมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 83.33 สวนสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา ยังไมมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ



ผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 มิ.ย. 56) งบประมาณเงินรายได

ผลผลิต
จํานวน

โครงการ
ท้ังหมด

ผลการดําเนินงาน
ยังไมดําเนินการ ระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. คณะครุศาสตร 81 - - 35 43.21 46 56.79
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 24 - - 17 70.83 7 29.17
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 - - 10 100.00 - -
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 - - 9 56.25 7 43.75
5. คณะวิทยาการจัดการ 48 20 41.67 12 25.00 16 33.33
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 42 - - 33 78.57 9 21.43
7. บัณฑิตวิทยาลัย 47 - - 47 100.00 - -
8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30 8 26.67 15 50.00 7 23.33
9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 - - 11 42.31 15 57.69
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 18 2 11.11 13 72.22 3 16.67
11. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 16 1 6.25 13 81.25 2 12.50
12. กองกลาง 72 19 26.39 40 55.56 13 18.06
13. กองพัฒนานักศึกษา 39 12 30.77 4 10.26 23 58.97
14. กองนโยบายและแผน 29 6 20.69 19 65.52 4 13.79
15. โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร 7 - - 6 85.71 1 14.29
16. โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวามหาวิทยาลัย
กับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (รป.บ)

2 - - - - 2 100.00

17. ภูพานเพลซ 2 1 50.00 1 50.00 - -
รวมท้ังสิ้น 509 69 13.56 285 55.99 155 30.45



จากตาราง พบวา เม่ือพิจารณาโครงการท้ังหมดท่ีใชงบประมาณเงินรายได จํานวน 509 โครงการ พบวา โครงการท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอย จํานวน 155
โครงการ คิดเปนรอยละ 30.45 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 285 โครงการ คิดเปนรอยละ 55.99 และยังไมดําเนินการ จํานวน 69 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.56

เม่ือพิจารณารายหนวยงาน พบวา โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (รป.บ) ดําเนินโครงการแลว
เสร็จทุกโครงการ สวนคณะเทคโนโลยีการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย และภูพานเพลซ พบวา ยังไมมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ


