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คํานํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตาม
รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตราที่ 78                                      
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 
และ 17 ซึ่งบัญญัติใหสวนราชการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน  60 วัน  นับจากวันที่แผนบริหารราชการแผนดินประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ตามแนวนโยบาย                 
การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) โดยมีสาระสําคัญ
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558  ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบ
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558  เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2554 และประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  
โดยใหถือวาคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2555             
ประกอบกับขอมูลผลการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งผลการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
พฤศจิกายน 2554

Page 2 / 39



สารบัญ
หนา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   1
    วิสัยทัศน      1  
    คานิยมองคกร 1

พันธกิจ   1
อัตลักษณ   1
เอกลักษณ   1
ประเด็นยุทธศาสตร   1

    เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/เชิงกลยุทธ   2
    ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 – 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   5
ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน และประเด็นยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2555 - 2558   6
ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ  
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตและโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558   23
ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ. 2555 และงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร               28        

ภาคผนวก          31
การวิเคราะหสภาพแวดลอม               32
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงกลยุทธ  
และกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 34 

Page 3 / 39



1

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 - 2558
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ที่ เปนศูนยกลางการพัฒนา                      
ทรัพยากรมนุษย  เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. คานิยมหลักองคกร

“รวมคิด  รวมใจ  รวมทําหนาที่  อยางมีความสุข” (4 H’s,  ประกอบดวย Head,  Heart  and  Hand  
for  Healthy  Organization)

Head หมายถึง รวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็น ไดขอสรุปทิศทางรวมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง รวมทํา รวมทําหนาที่ รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร
Healthy Organization หมายถึง องคกรสุขภาพดี องคกรแหงความสุข 

3. พันธกิจ (MISSION)

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

4. อัตลักษณ  
“บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

5. เอกลักษณ  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส”

6. ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนานักศึกษา
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
4. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
5. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
7. การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
8. การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
9. การบริหารจัดการที่ดี
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7. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน       

ในทองถิ่นและกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาหลักสูตรที่ เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการสรางโอกาสทางการศึกษา                             

ที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ         
ที่เปนคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพที่สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและ
กลุมประเทศอาเซียนพรอมกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนทั้งดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่ตรงกับความรูความสามารถ
กลยุทธ : 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่หลากหลายตามความตองการของทองถิ่น
3. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. การจัดการศึกษาที่ดีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรู

ภายนอก
6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
7. มีหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
2. อาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสม
5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพที่เพียงพอ และมีงานทําตามศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนานักศึกษา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ

ทางอารมณ และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ) รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

จัดกระบวนการเรียนรู ใหกับนักศึกษา เพื่อนําความรู ไปใชไดจริง มีทักษะในการดํารงชีวิต                
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสั งคม ปลอดภัยจาก ยาเสพติด            
รวมถึงการสรางระบบใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาประสบการณกับศิษยเกาใหมีความรูอยางตอเนื่อง
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กลยุทธ : 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
3. การพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพื้นฐานกระบวนการวิจัย

และการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย              

และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
6. จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา และสถานที่ทํากิจกรรมที่เพียงพอตอความตองการ
7. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมสงเสริม

ดานจริยธรรมและคุณธรรม
8. การพัฒนาประสบการณดานกิจกรรมรวมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
9. การพัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกาที่ดี

เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  1. การใหบริการแกนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณภาพ
ควบคูงานวิชาการและการวิจัย

2. ศิษยเกาไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
3. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนที่พึ่งของทองถิ่นตลอดจน

ประเทศในกลุมอาเซียน
สรางระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการที่มีศักยภาพโดยใชจุดเดนในเชิงพื้นที่เพื่อการเปน

ศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศกลุมอาเซียน โดยบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม

2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรใหมีความรูและทักษะในอาชีพเพื่อสามารถใหบริการวิชาการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนที่พึ่งของทองถิ่นตลอดจนประเทศใน

กลุมอาเซียน
5. การสรางความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
6. สงเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการทางวิชาการมีคุณภาพ
2. มีองคความรูที่สามารถใหบริการทางวิชาการสําหรับทองถิ่นและประเทศ                          

ในกลุมอาเซียน
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
4. การสนับสนุนคณะใหใชศักยภาพในการใหบริการแกทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ บูรณาการสูการเรียนการสอน

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและประเทศในกลุมอาเซียน
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เชิงบูรณาการในพื้นที่หนองหารและภูพาน  ทองถิ่น จังหวัด    

กลุมจังหวัด  และประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อสรางองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะดานการอนุรักษพลังงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม มุงสงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 
Research) เพื่อชี้นําสังคม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการสรางผลงานวิจัยอยางจริงจัง
กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย  งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถเผยแพรและนําไปใชประโยชน
5. สรางฐานขอมูลทองถิ่น การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา  และวิจัยพื้นบานเพื่อเปนศูนยกลาง

ทางวิชาการของทองถิ่น
6. การสรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
7. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
2. การนําองคความรูไปสูการเผยแพรและการนําไปใชประโยชน
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการพัฒนางานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิ่นภายในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีความพรอม

ในการทําหนาที่  อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติ                     
ทางศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับกวางขวางในระดับชาติและกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ : 1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ
4. เปนเครือขายดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปญญาทองถิ่น
5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

สรางความเชื่อมั่นกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐานและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบาย  3 ดี
4. สรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : การประกันคุณภาพการศึกษาผานการรับรองมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถิ่น

สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหเปนที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ : 1. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน

2. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งสนับสนุนการทํางานในลักษณะ
3. เครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ ภาคเอกชน และองคกรทองถิ่น

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 : การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษา

และการเรียนรู
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน และจัดการ

ศึกษา เพื่อใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีความรู ความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาตางประเทศ พรอมรับการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558    

กลยุทธ : พัฒนาคณาอาจารย บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาใหมีความสามารถและทักษะในดานภาษา
และการสื่อสาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : การบริหารจัดการที่ดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ใหมีประสิทธิภาพ ผานการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม    
เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น มีความเปนมืออาชีพสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรลดชองวางระหวางวัย พรอมกับ
พัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
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กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานใหชัดเจน
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
6. การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
7. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
8. การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี
9. การพัฒนาการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงบริหาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถพัฒนางานไดอยางมืออาชีพ
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีคุณภาพ
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นโยบายคณะรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก -

2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ -

3.  นโยบายเศรษฐกิจ -

4.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนานักศึกษา
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
4. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
5. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
7. การสรางเสริมเครือขายการเรียนรู
8. การเสริมสรางการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน

5.  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -
6.  นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยฯ 4. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
7.  นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ
-

8.  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 9. บริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555 - 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน และประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  พ.ศ. 2555 – 2558  

นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุมอาชีพใหม

ใหสามารถแขงขันได ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
 รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษาที่เขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะ
เปนที่พึงพอใจของผูใช และมีงานทําภายใน

     1 ป รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4. คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงเปนธรรม
 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
 รอยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับม.ตนขึ้นไป

1. ผู เ รี ยนและกํ าลั งแรงงานได รั บการ เตรี ยม       
ความพรอมเชื่ อมโยงสูสั งคมและประชาคม
อาเซียน

 มหาวิทยาลัยไทยไดรับการจัดอันดับที่สูงขึ้น
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคเอเชีย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน       
ในทองถิ่นและกลุมประเทศอาเซียน

การพัฒนาหลักสูตรที่ เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการสรางโอกาสทางการศึกษา                             
ที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ         
ที่เปนคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพที่สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นและ
กลุมประเทศอาเซียนพรอมกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนทั้งดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่ตรงกับความรูความสามารถ
กลยุทธ : 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่หลากหลายตามความตองการของทองถิ่น
3. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. การจัดการศึกษาที่ดีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายนอก
6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
7. มีหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
2. อาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสม
5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพที่เพียงพอ และมีงานทําตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร. 4)
(สงป.)

90.02 90 90 90 90

2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษาตอ สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 5)

80.89 81 81 81.5 81.5

3 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1)

5 5 5 5 5

4 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2)

3.13 2.66 3 3 3

5 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3)

2.99 2.92 3 3 3

6 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)

5 5 5 5 5

7 หองสมุด อุปกรณ และสภาพแวดลอม
การเรียนรู (สกอ. 2.5)

5 5 5 5 5

8 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ. 2.6)

5 5 5 5 5

9 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ. 2.7)

5 5 5 5 5

10 ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่ จัดใหกับนักศึกษา 
(สกอ. 2.8)

5 5 5 5 5

11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได
ทํางานตรงสาขา (สงป.)

75 75 75 75 75
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ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

12 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ. 1) 
(สกอ. 2.9) (สงป.) 

80.03 81 81 81.5 81.5

13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. 2)
(มรสน. 2.10)

4.25 4.50 4.50 4.50 4.50

14 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ. 3) (มรสน. 2.11)

5 5 5 5 5

15 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ. 4) (มรสน. 2.12)

5 5 5 5 5

16 การพัฒนาคณาจารย (สมศ. 14)
(มรสน. 2.13)

2.31 2.5 2.6 2.7 2.8
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นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุมอาชีพ

ใหม ใหสามารถแขงขันได ใน 5 ภูมิภาคหลัก
ของโลก

 รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษาที่เขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะ
เปนที่พึงพอใจของผูใช และมีงานทําภายใน

     1 ป รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ
ทางอารมณ และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ) รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

จัดกระบวนการเรียนรู ใหกับนักศึกษา เพื่อนําความรู ไปใชไดจริง มีทักษะในการดํารงชีวิต                
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสั งคม ปลอดภัยจาก ยาเสพติด            
รวมถึงการสรางระบบใหบริการขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาประสบการณกับศิษยเกาใหมีความรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ : 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

2. การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
3. การพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพื้นฐานกระบวนการวิจัย

และการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย              

และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
6. จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา และสถานที่ทํากิจกรรมที่เพียงพอตอความตองการ
7. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมสงเสริม

ดานจริยธรรมและคุณธรรม
8. การพัฒนาประสบการณดานกิจกรรมรวมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
9. การพัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกาที่ดี

เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  1. การใหบริการแกนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณภาพ 
ควบคูงานวิชาการและการวิจัย

2. ศิษยเกาไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
3. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษา
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)

5 5 5 5 5

2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ. 3.2)

5 5 5 5 5

3 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) มีความรู เจตคติที่ดีตลอดจน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ 
พึงประสงคทั้ง 3 ดาน (สกอ. 10.2)

5 5 5 5 5

4 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
(สมศ.16.2) (มรสน.1.2.2)

4.22 5 5 5 5

5 ระดับความสําเร็จของศิษยเกาทีม่ีสวน
รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (มรสน.)

- 5 5 5 5
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นโยบายรัฐบาลที่ 4   นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
                           4.1 นโยบายดานการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มาตรฐานและ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
เพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนที่พึ่งของทองถิ่นตลอดจน
ประเทศในกลุมอาเซียน

สรางระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการที่มีศักยภาพโดยใชจุดเดนในเชิงพื้นที่เพื่อการเปน
ศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถิ่น จังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศกลุมอาเซียน โดยบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม

2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรใหมีความรูและทักษะในอาชีพเพื่อสามารถใหบริการวิชาการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนที่พึ่งของทองถิ่นตลอดจนประเทศใน

กลุมอาเซียน
5. การสรางความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
6. สงเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการทางวิชาการมีคุณภาพ
2. มีองคความรูที่สามารถใหบริการทางวิชาการสําหรับทองถิ่นและประเทศ                          

ในกลุมอาเซียน
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การสงเสริมการบริการวิชาการ
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคม (สกอ. 5.1)

5 5 5 5 5

2 กระบวนการบริการทางวิชาการให  
เกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)

5 5 5 5 5

3 ผลการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย (สมศ. 8)(มรสน. 5.3)

5 5 5 5 5

4 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรืองคกร
ภายนอก (สมศ. 9) (มรสน. 5.4)

5 5 5 5 5

5 การบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
(สมศ.16.1) (มรสน.1.2.1)

5 5 5 5 5

6 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(สมศ. 18.1) (มรสน. 5.5.1)

5 5 5 5 5

7 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(สมศ.18.2) (มรสน. 5.5.2)

5 5 5 5 5

8 รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไป
ใชประโยชน (สงป.)

80 80 80 80 80

9 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/
หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ
และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ 
(สงป.)

80 80 80 80 80
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นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
                          4.1 นโยบายดานการศึกษา
นโยบายรัฐบาลที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ       
ของประเทศ

นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
                          4.1 นโยบายดานการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับการ

เผยแพร นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาสังคม
ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย

 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร      
ในวารสาร หรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนําไปใชประโยชน หรือตอยอด  
ในเชิงพาณิชย

นโยบายรัฐบาลที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ       

ของประเทศ

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

     เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
6.2  ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนําไปประยุกต

ใชเชิงพาณิชย และการยกระดับคุณภาพชีวิต
 จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใช

ประโยชนเพิ่มสูงขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ บูรณาการสูการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและประเทศในกลุมอาเซียน

ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เชิงบูรณาการในพื้นที่หนองหารและภูพาน  ทองถิ่น จังหวัด    
กลุมจังหวัด  และประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อสรางองคความรูที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะดานการอนุรักษพลังงาน มุงสงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เพื่อชี้นําสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการสรางผลงานวิจัยอยางจริงจัง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
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กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย  งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สามารถเผยแพรและนําไปใชประโยชน
5. สรางฐานขอมูลทองถิ่น การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา  และวิจัยพื้นบานเพื่อเปนศูนยกลาง

ทางวิชาการของทองถิ่น
6. การสรางบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
7. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
2. การนําองคความรูไปสูการเผยแพรและการนําไปใชประโยชน
3. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการพัฒนางานวิจัย

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (สกอ. 4.1)

4 4 4 4 4

2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2)

4 4 4 4 4

3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา (สกอ. 4.3)

4.39 4.5 4.5 4.5 4.5

4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5) (มรสน. 4.4)
(สงป.)

5 5 5 5 5

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน (สมศ. 6) (มรสน. 4.5)

2.87 3 3 3 3

6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ.7) (มรสน. 4.6)

5 5 5 5 5

7 จํานวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย/ ประโยชนตอ
สังคม ชุมชน (สงป.)

14 14 15 15 16

8 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (สงป.)

10 10 12 12 12
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นโยบายรัฐบาลที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
                              4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด
1. ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง อ ง ค ค ว า ม รู              

ดานศิลปวัฒนธรรม มีความเขาใจ เกิดทุนทาง
ปญญาและภูมิคุมกัน สามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจํา วันไดอยางเหมาะสม

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลง
     เรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
 จํานวนเด็กเยาวชนประชาชนและนักทองเที่ยว

เขาไปใชบริการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
2. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น
 รอยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการ

เผยแพรและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
 รอยละความสําเร็จของการสงเสริมและ
     เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นภายในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน

การพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีความพรอม
ในการทําหนาที่  อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติ                     
ทางศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับกวางขวางในระดับชาติและกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ : 1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ
4. เปนเครือขายดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปญญาทองถิ่น
5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ :  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม (สกอ. 6.1)

5 5 5 5 5

2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ. 10) (มรสน. 6.2)

5 5 5 5 5

3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง   
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
(มรสน. 6.3)

5 5 5 5 5

4 จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

20 21 27 28 30

5 รอยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

85 85 85 85 85

6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

85 85 85 85 85
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นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
                       4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด
เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวชี้วัด

1. สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผานการรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษา

 รอยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เขารับการ
ประเมินในแตละปและไดรับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรแหงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
สรางความเชื่อมั่นกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐานและ

สอดคลองกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบาย 3 ดี
4. สรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : การประกันคุณภาพการศึกษาผานการรับรองมาตรฐาน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

5 5 5 5 5

2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตน สังกัด (สมศ. 15)

4.72 4.75 4.75 4.75 4.75

3 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) (สกอ. 10.1)

5 5 5 5 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
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นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถิ่น
สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู

ใหเปนที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ : 1. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน

2. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งสนับสนุนการทํางานในลักษณะ
3. เครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ ภาคเอกชน และองคกรทองถิ่น

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่น 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (มรสน.)

7 7 7 7 7

2 จํานวนเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ (มรสน.)

8 8 8 8 8

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
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นโยบายรัฐบาลที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุมอาชีพใหม

ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
 รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาที่

เขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเปนที่พึงพอใจของผูใช
และมีงานทําภายใน 1 ป รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ
เพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษา

และการเรียนรู
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซียน และจัดการ

ศึกษา เพื่อใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร มีความรู ความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาตางประเทศ พรอมรับการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558    

กลยุทธ : พัฒนาคณาอาจารย บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาใหมีความสามารถและทักษะในดานภาษา
และการสื่อสาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตาง ประเทศ (ก.พ.ร. 3)

85.72 86 87 88 89

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
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นโยบายรัฐบาลที่  8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวชี้วัด
เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมี
คุณภาพ

 หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 80 สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

 รอยละความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีตอ
ภาครัฐเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10

 คาดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 10

 ประชาชนไมนอยกวารอยละ 80 มีความพึง
พอ ใจ ในคุณภาพการ ให บ ริ ก า รและการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

4. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงขึ้นมี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มืออาชีพ ไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

 บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม 
สามารถใหบริการตอบสนองความตองการและ
เปนที่ยอมรับของประชาชน

 สวนราชการไมนอยกวารอยละ 80 สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

5.  ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
แผนดินเพิ่มขึ้น

 สัดสวนโครงการภาครัฐที่ผานกระบวนการ        
มีสวนรวมของประชาชนตอโครงการสาธารณะ
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น

 รอยละของครัวเรือนที่มีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประโยชนสุขของชุมชนและทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การบริหารจัดการที่ดี
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ใหมีประสิทธิภาพ ผานการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม    
เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น มีความเปนมืออาชีพสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรลดชองวางระหวางวัย พรอมกับ
พัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานใหชัดเจน
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
6. การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
7. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี
8. การบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี
9. การพัฒนาการเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงบริหาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงขึ้น สามารถพัฒนางานไดอยางมืออาชีพ
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณ
ตามแผน (ก.พ.ร.6)

97.41 90 90 90 90

2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอ
หนวยผลผลิต (ก.พ.ร.7)

5 5 5 5 5

3 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 5 5 5 5 5

4 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร    
ทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)

5 5 5 5 5

5 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู
(สกอ.7.2)

5 5 5 5 5

6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3)

5 5 5 5 5

7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 5 5 5 5 5
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ที่ ตัวชี้วัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

8 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา
สถาบัน (สมศ.12) (มรสน. 7.5)

4.83 4.85 4.85 4.85 4.85

9 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถาบัน (สมศ.13) (มรสน. 7.6)

4.74 4.75 4.75 4.75 4.75

10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน
(สมศ.17) (มรสน.1.3)

5 5 5 5 5

11 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(สกอ. 8.1)

5 5 5 5 5

12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย (มรสน.)

5 5 5 5 5
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ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ  ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   
ผลผลิตและโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 (6 ตุลาคม 2554)
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ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ยุทธศาสตรกระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด และในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (6 ตุลาคม 2554)

 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 4. ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม

คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
4.1 นโยบายการศึกษา 4.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 2. สราง เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

4. คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษา โอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการ      - ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เปนธรรม ศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความ โดยไมเสียคาใชจาย

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : เสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแก ตัวชี้วัด 

- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอย      - คาใชจายของผูปกครองในการสนับสนุนประชากร

โอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกายและการ ในวัยเรียนในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง

เรียนรู รวมทั้งชนกลุมนอย โดยสงเสริมการให      - รอยละของประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษา

ความรูตั้งแตอยูในครรภมารดาถึงแรกเกิด ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแม

และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัย และ

พัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัย เรียน

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดใหมีการเทียบ

โอนวุฒิการศึกษาสําหรับกลุมที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง อาทิ กลุมแมบาน จัดใหมีระบสะสม

ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาส

ใหกวางขวางและลดปญหาคนออกจากระบบ

การศึกษา นอกจากนี้ จะดําเนินการลดขอจํากัด

ของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี "โครงการเงินกู

เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต"

โดยใหผูกูเริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอที่จะ

เลี้ยงตัวได พักชําระหนี้แกผูเปนหนี้กองทุนเงิน

กูยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้

เปนระบบที่ผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุง

ระบบการคัดเลือกเขาศึกษาตอทุกระดับใหเอื้อ

ตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัด
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 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

ใหมีระบบคัดเลือกกลางเพื่อเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

ดําเนิน "โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน" เพื่อเปด

โอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ

จัดการศึกษาชุมชน เพื่อมุงใหเกิดสังคมแหง

การเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต

กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับโอกาส ยุทธศาสตร : ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ 1) โครงการ : โครงการสนับสนุน

- สรางโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุน 4.1.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิท่ีกําหนดไว ทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย

ทุนการศึกษาและคาใชจายเพื่อการศึกษา ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวชี้วัด : ตลอดชีวิต 15 ป (ม./ส.)

และระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ทั้งสายสามัญและอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย      - รอยละของผูปกครองนักเรียนนักศึกษา

ไดลดภาระคาใชจายตามรายการที่ไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐ (รอยละ)

     - รอยละของผูเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไดรับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุน

การจัดการศึกษา โดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

(รอยละ)

     - รอยละความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียน (รอยละ)

4.1 นโยบายการศึกษา 4.2 การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 4. จัดการ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

ศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลอง      - คนไทยทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล

โดยกระบวนการสรางประสบการณระหวาง ตัวชี้วัด

เรียนอยางเหมาะสมและสนับสนุนการสราง      - จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น

รายไดระหวางเรียนและสนับสนุนใหผูสําเร็จ จากป 2554

การศึกษามีงานทําไดทันทีโดยความรวมมือ

ระหวางแหลงงานกับสถานศึกษา สงเสริมให

มีศูนยอบรมอาชีวศึกษา เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนสามารถเรียนรูหาประสบการณ

กอนไปประกอบอาชีพโดยใหสถาบันอาชีวศึกษา

ดําเนินการรวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละอาชีพ

รวมทั้งจัดใหมีศูนยซอมสรางประจําชุมชน

เพื่อฝกฝนชางฝมือและการสรางทักษะในการให
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 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

บริการแกประชาชน ทั้งนี้ จะดําเนินการรวมกับ

ภาคเอกชนอยางจริงจัง เพื่อสงเสริมการศึกษา

ในสายอาชีวศึกษาใหเปนที่ยอมรับและสามารถ

มีรายไดสูงตามความสามารถ

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : กําลังคนระดับกลางและระดับสูง ยุทธศาสตรฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุมอาชีพ - ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและ 4.2.6 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถแขงขันไดในระดับ ของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ม./ส.)

ใหม ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลัก ระดับสูงที่สอดคลองกับความตองการของตลาด และมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของตลาด และ สากล 2) ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษา

ของโลก แรงงาน โดยเนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) ดานสังคมศาสตร (ม./ส.)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : ควบคูกับการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี      - สัดสวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรและ

- รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดม สหกิจศึกษา และการฝกงานใหมากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยีตอสายสังคมศาสตรในสถาบัน

ศึกษาที่เขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเปนที่ สงเสริมการมีงานทําระหวางเรียน อุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ ระดับอนุปริญญา

พึงพอใจของผูใช และมีงานภายใน 1 ป รวมทั้ง ถึงปริญญาตรี ( 40 : 60)

ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับการศึกษา ยุทธศาสตรฯ : การยกระดับคุณภาพ 1) ผลผลิต : ผลงานการใหบริการ

2. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน - สรางโอกาสและทางเลือกสําหรับเด็กเยาวชน 4.2.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต สราง และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา วิชาการ (ม./ส.)

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ โอกาสการเรียนรูใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : การศึกษาในการเขาถึงบริการการศึกษาและ เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมการ      - จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

- จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย แหลงเรียนรูที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย รักการอาน การเรียนรูภาษาตางประเทศ และภาษาถิ่น สูงขึ้น (15-59ป) (จํานวนป)

นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต      - รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

(รอยละ)

นโยบายที่ 4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ 4.5 การอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา 

และวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ

และวัฒนธรรม

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 5. นําทุน เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

3. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน ทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทาง      - สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น สังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถี จิตสํานึก คานิยมที่ดีงาม และรักษามรดกวัฒนธรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : ชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นมาสราง ตัวชี้วัด :

- รอยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ งาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการ      - จํานวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีสวนรวม

การเผยแพรและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรม ในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

สรางสรรคกอใหเกิดคุณคาทางสังคม และนํามา และทํากิจกรรมสรางสรรคเพิ่มสูงขึ้น
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 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ป 2555  เปาหมาย และยุทธศาสตรระดับกระทรวง ภาพรวมอุดมศึกษา

แนวทางการบริหารราชการแผนดิน/ กลยุทธ/วิธีดําเนินการ ยุทธศาสตรการจัดสรรฯ/ นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรกระทรวง (ผลผลิต/โครงการ)

นโยบาย/เปาหมายเชิงนโยบายและตัวชี้วัด แผนงาน/เปาหมายเชิงยุทธศาสตร

ซึ่งรายไดสูชุมชน ตลอดจนใหสามารถตอยอด

ไปสูอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสรางสรรคอยาง

ครบวงจรที่สรางรายไดเขาประเทศ

กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : ประชาชนไดรับความรู ยุทธศาสตรฯ : การปลูกจิตสํานึกและ 1)  ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุง

- นําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 4.5.2 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสรางคุณคาทาง ความเขาใจ มีความตระหนัก รวมอนุรักษ กระตุนใหเกิดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม (ม./ส.)

มาสรางงาน สรางอาชีพ สรางผลิตภัณฑและ สังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ไทย

บริการดานวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และนํา ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา)

รายไดสูชุมชน      - นักเรียนนักศึกษาไดรับการปลูกฝง

ในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (รอยละ)

นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและ 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร

คุณภาพชีวิต  เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
4.1 นโยบายการศึกษา 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

เปาประสงคเชิงนโยบาย : กลยุทธ/วิธีดําเนินการ : นโยบาย 6. สนับสนุน เปาหมายเชิงยุทธศาสตร :

5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาของชาติ      - ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนําไปประยุกตใชในเชิง

การเผยแพร นําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนา พัฒนามหาวิทยาลัยใหมุงสูการเปนมหาวิทยาลัย พาณิชย และการยกระดับคุณภาพชีวิต

สังคม ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย วิจัยระดับโลก ระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาระบบ ตัวชี้วัด

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : เครือขายการวิจัยแหงชาติเพื่อสรางทุนทางปญญา      - จํานวนผลงานวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตใช

- จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร และนวัตกรรม ผลักดันใหประเทศสามารถพึ่ง ประโยชนเพิ่มสูงขึ้น

ในวารสาร หรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติ ตนเองไดทางเทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการสราง

หรือนานาชาติ หรือนําไปใชประโยชน หรือ รากฐานใหมของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้ง

ตอยอดในเชิงพาณิชย ศูนยเปนเลิศเพื่อการวิจัยสําหรับสาขาวิชาที่

จําเปน พัฒนาโครงสรางการบริหารงานวิจัย

ของชาติโดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพระหวางองคกรบริหารงาน

วิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ/วิธีการ : นโยบายการจัดสรรฯ : เปาหมายฯ : มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไดรับ ยุทธศาสตรฯ : การพัฒนาขีดความสามารถ 1) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสราง

- พัฒนาองคความรู/วิจัย 6.2.1 สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและสถาบันวิจัย การเผยแพร นําไปใชประโยชน หรือตอยอด ของประเทศ โดยใชความรูเปนฐาน องคความรู (ม./ส.)

ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค พัฒนากลไก ในเชิงพาณิชย 2) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด

สิ่งอํานวยความสะดวก บุคลากร เพื่อสนับสนุนการลงทุน ตัวชี้วัด (เฉพาะที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา) เทคโนโลยี (ม./ส.)

ดานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสรางองคความรู      - จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร

(เรื่อง)
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ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2555 และงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Page 33 / 39



เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ ์- วิธีการ
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง / เป้าหมายการใหบ้ริการ

หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

รวมทงัสิน 264.5164  81.5500   737.1013    77.8600     784.8300    78.1600     844.5854    78.5600     2,631.0331  316.1300    

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(1) พฒันา 5 ศกัยภาพของพื นที  
ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัได ้ใน 5ภูมภิาค
หลกัของโลก

  252.3250     78.7000     681.9353       75.0000     716.8334       75.3000     765.7580       75.7000   2,416.8517     304.7000

กลยุทธ-์วธิีการ : -   252.3250     78.7000     681.9353       75.0000     716.8334       75.3000     765.7580       75.7000   2,416.8517     304.7000

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง :  กาํลงัคนระดบักลางและ
ระดบัสูงมคีุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล

  252.3250     78.7000     681.9353       75.0000     716.8334       75.3000     765.7580       75.7000   2,416.8517     304.7000

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  เพื อขยายการผลิตกาํลงัคน
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และสาขาที ขาดแคลน เพื อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

  120.1500     32.0000     326.1083       28.0000     346.9924       28.0000     376.2909       28.2000   1,169.5416     116.2000 มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร

ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 120.15 32     326.1083       28.0000     346.9924       28.0000     376.2909       28.2000   1,169.5416     116.2000

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  เพื อผลติกาํลงัคนที มี
คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

  132.1750     46.7000     355.8270       47.0000     369.8410       47.3000     389.4671       47.5000   1,247.3101     188.5000 มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร

ผลผลติ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 132.175 46.7     355.8270       47.0000     369.8410       47.3000     389.4671       47.5000   1,247.3101     188.5000

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(2) ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที มี
คุณภาพ มาตรฐาน และมผีลสมัฤทธทิางการเรียนสูงขึ น

     5.9155      0.5500       39.7600        0.5600       44.0200        0.5600       44.0200        0.5600     133.7155        2.2300

กลยุทธ-์วธิีการ : -      5.9155      0.5500       39.7600        0.5600       44.0200        0.5600       44.0200        0.5600     133.7155        2.2300

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : 1. ประชาชนไดร้บัการศึกษา
และการเรียนรูต้ลอดชีวติที มมีาตรฐาน คุณภาพ

     5.9155      0.5500       39.7600        0.5600       44.0200        0.5600       44.0200        0.5600     133.7155        2.2300

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  เพื อบริการวชิาการแก่
หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคม  ใหม้คีวามรู ้
ความสามารถในการพฒันาตนเอง เพื อเพิ มศกัยภาพในการ
แข่งขนัของประเทศ

     5.9155      0.5500       39.7600        0.5600       44.0200        0.5600       44.0200        0.5600     133.7155        2.2300 มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้ริการวชิาการ 5.9155 0.55       39.7600        0.5600       44.0200        0.5600       44.0200        0.5600     133.7155        2.2300

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.1(5) ผลงานวจิยัและนวตักรรมมี
คุณภาพ ไดร้บัการเผยแพร่ นาํไปใชป้ระโยชนเ์พื อการ
พฒันาสงัคม ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย ์

     5.4258      1.6000       12.2700        1.6000       20.7266        1.6000       31.4574        1.6000       69.8798        6.4000

ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2554-2557

 กรม : มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร

แผนปฎิบตัิราชการ 4 ปี พ.ศ 2555-2558

 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
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เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ ์- วิธีการ
เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง / เป้าหมายการใหบ้ริการ

หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หน่วยนับ 54 55 56 57 งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม. งปม. นอกงปม.

ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2554-2557

กลยุทธ-์วธิีการ : -      5.4258      1.6000       12.2700        1.6000       20.7266        1.6000       31.4574        1.6000       69.8798        6.4000

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : 6 มผีลงานวจิยัและนวตักรรม
ที ไดร้บัการเผยแพร่ นาํไปใชป้ระโยชน ์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

     5.4258      1.6000       12.2700        1.6000       20.7266        1.6000       31.4574        1.6000       69.8798        6.4000

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :  เพื อวจิยัและพฒันารวมทั ง
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที นาํไปสู่การพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ นและประเทศ

     5.4258      1.6000       12.2700        1.6000       20.7266        1.6000       31.4574        1.6000       69.8798        6.4000 มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพื อสรา้งองคค์วามรู ้ 2.5167 1.5        5.9904        1.5000       10.6453        1.5000       16.4744        1.5000       35.6268        6.0000

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพื อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.9091 0.1        6.2796        0.1000       10.0813        0.1000       14.9830        0.1000       34.2530        0.4000

เป้าหมายเชิงนโยบาย : 4.4(3)  ทุนทางวฒันธรรมมีบทบาท
ในการขบัเคลื อน พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ
มากขึ น

     0.8501      0.7000        3.1360        0.7000        3.2500        0.7000        3.3500        0.7000       10.5861        2.8000

กลยุทธ-์วธิีการ : -      0.8501      0.7000        3.1360        0.7000        3.2500        0.7000        3.3500        0.7000       10.5861        2.8000

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง :  ประชาชนไดร้บัความรู ้ความ
เขา้ใจ มคีวามตระหนกั ร่วมอนุรกัษ ์และทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมไทย

     0.8501      0.7000        3.1360        0.7000        3.2500        0.7000        3.3500        0.7000       10.5861        2.8000

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน :   ปลูกฝงัค่านิยมใหน้ิสติ 
นกัศึกษา และชุมชนในการพฒันาภูมิปญัญาทอ้งถิ น และ
อนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย

     0.8501      0.7000        3.1360        0.7000        3.2500        0.7000        3.3500        0.7000       10.5861        2.8000 มหาวทิยาลยัราชภฏั
สกลนคร

ผลผลติ : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป วฒันธรรม 0.8501 0.7        3.1360        0.7000        3.2500        0.7000        3.3500        0.7000       10.5861        2.8000
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม

จากสภาพแวดลอมของบริบทในระดับโลกและประเทศ รวมถึงบริบทของภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่
เกิดขึ้น ไดสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลายประการ  แตอยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่ใกลชิดกับมหาวิทยาลัย โดยการ
ระดมความคิดของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ระหวางวันที่ 7 – 8  พฤศจิกายน  2554 ซึ่งผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอม  ดังกลาวไดผล ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน และมีความคลองตัวในการบริหารงาน
2. บุคลากรมีความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ มีความรูความสามารถดานวิชาชีพที่หลากหลาย

และมีวัฒนธรรมการทํางานอยางกัลยาณมิตร
3. สภาพภูมิศาสตรที่ตั้งเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางการศึกษาแกทองถิ่นและการสราง

ความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
4. มีทรัพยากรในการจัดการศึกษา เชน อาคารเรียน พื้นที่ใชสอยอยางเหมาะสม
5. บัณฑิตไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิตและสถานประกอบการ
6. มหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสทางการศึกษาเพื่อทองถิ่น
7. มีเครือขายการรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถิ่นและประเทศเพื่อนบาน
8. เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา และสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากร

และคณาจารย

จุดออน (Weaknesses)
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอ
2. บุคลาการยังมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ
3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรและตีพิมพนอย และไมมีการ นําไปใชประโยชนอยางจริงจัง
4. คาตอบแทนบุคลากรนอยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไมสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน
5. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย มีทักษะดานภาษาตางประเทศจํากัด
6. นักศึกษายังขาดทักษะในดานการคิดวิเคราะหที่เปนระบบ
7. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
8. บุคลากรบางสวนยังไมมีจิตวิญญาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน
9. เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตยังไมมีประสิทธิภาพ   
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โอกาส (Opportunities)
1. ความรวมมือของประชาคมอาเซียนสงผลใหมีความตองการบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาเพื่อเขาสูการขยายตัว

ของตลาดแรงงานในอนุภูมิภาคมากขึ้น
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกพรอมใหขอเสนอแนะ
3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและสนับสนุนวิชาชีพครู
4. กลุมจังหวัดใหการสนับสนุนในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
5. สังคมยอมรับเปนสถาบันที่มีเอกลักษณวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายนอกให

การสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินงาน
6. มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูมากมายในทองถิ่นที่เปนตนทุนทางสังคมและเปนอัตลักษณในการเรียนรู การวิจัย 

ทั้งในดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

ภัยคุกคาม (Threats)
1. โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง
2. กระแสโลกาภิวัฒนกอใหเกิดปญหาดานสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีผลกระทบตอพฤติกรรมของ

บุคลากรและนักศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลกระทบตอนโยบายดานการศึกษา
4. การเปดเสรีทางการศึกษากอใหเกิดการแขงขันมากขึ้น โดยเฉพาะทางดานอุดมศึกษา
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

287 14,990,814 98,873,770 35,976,350 25,061,226 30,433,730 25,250,127 29,963,495 25,420,535 
1. ผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

140       5,517,578      66,204,822       5,182,050       3,198,150       5,439,630       3,316,175        5,733,795        3,220,715

2. อาจารย์ได้รับการพัฒนา

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ

14          500,000       3,779,910          500,000       7,338,346          500,000       7,383,346          500,000        7,264,060

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ

3           80,000          142,780          768,000          862,500          803,000          857,500          671,000          810,000

4.  การเรียนการสอนได้รับการ

สนับสนุนอย่างเหมาะสม

67       1,209,706      26,495,556      11,658,900       8,667,380       8,826,300       8,567,818        8,595,100        8,864,145

5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพ

และมีงานท าตามศักยภาพ

63       7,683,530       2,250,702      17,867,400       4,994,850      14,864,800       5,125,288      14,463,600        5,261,615

สรปุงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 - 2558 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประเด็นยทุธศาสตร์/

เป้าประสงค์เชิง
ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์
จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 : การผลติบัณฑิตทีม่คุีณภาพและศักยภาพ
บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพและ

ศักยภาพตามความต้องการ

ของตลาดแรงงานในท้องถิน่

และกลุ่มประเทศอาเซียน

1. การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและ

ศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่

หลากหลายตามความต้องการของ

ท้องถิน่

3. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูใน

กลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง 

มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้

4. สร้างเสริมความพร้อมทางด้าน

ทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียน

การสอนทีม่ีประสิทธิภาพสูงขึน้

5. การจัดการศึกษาทีดี่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญมีความหลากหลายสามารถ

เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก

6. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

ให้มีคุณภาพ

7. มีหลักสูตรทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทุกหลักสูตร



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

ประเด็นยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิง

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

76 60,000         210,000        560,000        288,000        660,000        308,000        660,000        328,000        

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา

1. การให้บริการแก่นักศึกษาและ

การจัดกิจกรรมนักศึกษาทีม่ี

คุณภาพ

73           50,000          110,000          115,000          168,000          115,000          168,000          115,000          168,000

2. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์

เก่า

2. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเนือ่ง

2           10,000          100,000          310,000          120,000          410,000          140,000          410,000          160,000

3. การพัฒนาประสบการณ์ทาง

วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

3. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

1                 -                   -            135,000                 -            135,000                 -            135,000                  -   

4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 บนพืน้ฐานกระบวนการ วิจัย และ

การเรียนการสอน

5.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมเกีย่วกับประชาธิปไตย ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและความ

เป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน

ภัยจากยาเสพติด

6. จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษาและ

สถานทีท่ ากิจกรรมทีเ่พียงพอต่อ

ความต้องการ

7. สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริม

หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

ท้องถิน่ กิจกรรมส่งเสริมด้าน

จริยธรรมและคุณธรรม

นักศึกษามีคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงค์ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม วุฒิภาวะทาง

อารมณ์ และสังคมทีดี่

 (จิตสาธารณะ) รู้เท่าทันการ

เปล่ียนแปลงของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 : การพัฒนานักศึกษา



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

ประเด็นยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิง

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

8. การพัฒนาประสบการณ์

ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษา

9. การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์

เก่าทีดี่

21      1,310,000      1,795,186     15,393,700     10,987,000     13,313,700      6,792,500     12,608,700       5,821,550

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

ชุมชนและสังคม
1. การใหบ้ริการทางวิชาการ

มีคุณภาพ

4                 -                   -            793,900           50,000          853,900           50,000          793,900            50,000

2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความรู้

และทักษะในอาชีพเพือ่สามารถ

ให้บริการวิชาการ

2. มีองค์ความรู้ทีส่ามารถ
ใหบ้ริการทางวิชาการ
ส าหรับท้องถิ่นและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน

10                 -         1,070,000          425,000       2,540,000          435,000       2,725,000          445,000        2,960,000

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ให้บริการวิชาการเพือ่สร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชน

3. การบูรณาการใหบ้ริการ
ทางวิชาการกบัการ
พฒันาการเรียนการสอนและ
การวิจยั

1       1,200,000          670,516       6,160,000       7,630,000       4,215,000       3,230,000        4,310,000        2,040,000

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นทีพ่ึง่ของท้องถิน่

ตลอดจนประเทศในกลุ่มอาเซียน

4. การสนับสนุนคณะใหใ้ช้
ศักยภาพในการใหบ้ริการแก่
ท้องถิ่น

6          110,000           54,670       8,014,800          767,000       7,809,800          787,500        7,059,800          771,550

5. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง

6. ส่งเสริมการน าผลการบริการทาง

วิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย

เป็นศูนย์กลางการให้บริการ

ทางวิชาการและเป็นทีพ่ึง่ของ

ท้องถิน่ตลอดจนประเทศใน

กลุ่มอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 : การส่งเสรมิการบรกิารวิชาการ



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

ประเด็นยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิง

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

79      8,497,800      4,002,725      6,706,800      3,531,800      6,266,800      3,504,700       6,766,800       3,483,000

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่

ชุมชนและสังคม

1. การบริหารจัดการงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพ

7          500,000          409,975          400,000          100,000                 -            180,000          400,000          100,000

2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัย

ลักษณะเครือข่ายทีม่ีคุณภาพเพือ่

พัฒนาสังคม

2. การน าองค์ความรู้ไปสู่การ

เผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์

39       2,571,000       2,019,775          275,000          125,000          275,000           10,000          275,000            60,000

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท า

วิจัยงานสร้างสรรค์และการให้บริการ

วิชาการ

3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความ

พร้อมในการพัฒนางานวิจัย

33       5,426,800       1,572,975       6,031,800       3,306,800       5,991,800       3,314,700        6,091,800        3,323,000

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย

และงานสร้างสรรค์ทีส่ามารถเผยแพร่

และน าไปใช้ประโยชน์

5. สร้างฐานข้อมูลท้องถิน่ 

การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และ

วิจัยพืน้บ้านเพือ่เป็นศูนย์กลางทาง

วิชาการของท้องถิน่

6. การสร้างบรรยากาศการวิจัยทีเ่อือ้

ต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานทีม่ี

คุณภาพ

7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและชุมชน

 ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพ บูรณา

การสู่การเรียนการสอน

สอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิน่และประเทศใน

กลุ่มอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 : การส่งเสรมิการวิจัยและงานสรา้งสรรค์



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

ประเด็นยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิง

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

47      1,312,975      1,489,165      8,055,000      1,544,320      8,240,000      1,494,320       8,165,000       1,504,320

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

47       1,312,975       1,489,165       8,055,000       1,544,320       8,240,000       1,494,320        8,165,000        1,504,320

2. ฟืน้ฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์

ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้

ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนและการบริการทางวิชาการ

4. เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิ

ปัญญาท้องถิน่

5. การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมใน

ประชาคมอาเซียน

35 1,532,600 704,373 2,091,300 799,373 2,112,700 804,373 2,144,100 809,373

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนือ่ง

35       1,532,600          704,373       2,091,300          799,373       2,112,700          804,373        2,144,100          809,373

2. การสร้างเสริมระบบประกัน

คุณภาพเพือ่พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา

3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

แนวนโยบาย 3 ดี

4. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิง

คุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิน่ได้รับการอนุรักษ์และ

ท านุบ ารุง

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่5 : การอนุรกัษ์ ส่งเสรมิ สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์

 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิน่

ภายในประเทศและในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่6 : การพัฒนาคุณภาพและระบบประกัน

คุณภาพเป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่

ได้รับการยอมรับตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา

ผ่านการรับรองมาตรฐาน



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

ประเด็นยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิง

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

13         725,000      2,943,664      3,485,000         123,000      4,095,000         133,000       4,205,000         133,000

เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการ

เรียนรู้ของท้องถิน่

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ

ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานใน

ท้องถิน่และประเทศเพือ่นบ้าน

เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับ

ท้องถิน่

13          725,000       2,943,664       3,485,000          123,000       4,095,000          133,000        4,205,000          133,000

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็ง

3. สนับสนุนการท างานในลักษณะ

เครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ

 ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิน่

11         180,000      1,504,600         415,000         138,600         425,000         133,600         435,000         123,600

ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนมีโอกาสได้รับ

การศึกษาและการเรียนรู้

พัฒนาคณาอาจารย์ บุคลากรทุก

ระดับ และนักศึกษาให้มี

ความสามารถและทักษะในด้านภาษา

และการส่ือสาร

บุคลากรและนักศึกษามี

ความสามารถและทักษะในด้าน

ภาษาและการส่ือสาร

11          180,000       1,504,600          415,000          138,600          425,000          133,600          435,000          123,600

157   250,887,531     57,408,883   249,358,106     63,279,478   249,389,506     66,000,378   249,480,906     63,850,278

การบริหารจัดการทีดี่ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1. บุคลากรมีขีดความสามารถ

สูงขึน้ สามารถพัฒนางานได้

อย่างมืออาชีพ

50       3,862,706       8,232,152       2,768,300       6,595,248       2,799,700       8,816,148        2,891,100        6,666,048

2. มีระบบและกลไกการ

บริหารงานทีม่ีคุณภาพ

107    247,024,825      49,176,731    246,589,806      56,684,230    246,589,806      57,184,230    246,589,806      57,184,230

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่7 : การสรา้งเสรมิเครอืข่ายการเรยีนรู้

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่8 : การเสรมิสรา้งการศึกษาเพ่ือรองรบั

ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่9 : การบรหิารจัดการทีดี่

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ความรู้และการบริหารความเส่ียง

3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4. พัฒนาระบบการติดตามการ

ด าเนินงานให้ชัดเจน



แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้ แผ่นดิน รายได้

ประเด็นยทุธศาสตร์/
เป้าประสงค์เชิง

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ (ระบุจ านวนเงนิ : บาท)

2555 2556 2557 2558

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

6. การพัฒนาระบบงบประมาณและ

การจัดสรรงบประมาณ

7. มีโครงสร้างพืน้ฐานทีดี่

8. การบริหารจัดการพืน้ทีท่ีดี่

9. การพัฒนาการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ต าแหน่งบริหาร

726 279,496,720 168,932,366 322,041,256 105,752,797 314,936,436 104,420,998 314,429,001 101,473,656รวมทัง้สิน้



