
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2552 – 2555
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและ

เครือขายการเรียนรู  คูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คานิยมองคการ
คานิยมรวมเปนกรอบชี้นําการดําเนินงาน  การประสานงาน  และการปฏิบัติงานรวมกันซึ่งบุคลากร

ทุกฝายพึงรับทราบ  และยึดถือหลักรวมกัน  โดยเนนการมีสวนรวมในการทํางานรวมรับผิดชอบ               
ทั้งนี้ใหบุคลากรภายในสถาบันมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ยั่งยืนทุกระดับ

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

ประเด็นยุทธศาสตร
1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
2.  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
4.  อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
5.  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
7.  บริหารจัดการที่ดี

เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. บัณฑิตเปนคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
3. เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม
5. ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
6. เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ
7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ :

1. สงเสริม  สนับสนุนและจัดการศึกษาทางดานสังคมศาสตร  และวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ
2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
3. สงเสริมการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรในสัดสวนสูงขึ้น
4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตามความตองการของทองถิ่น
5. สงเสริมงานพัฒนานักศึกษาและการดูแลระเบียบวินัยนักศึกษา
6. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง
7. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น
8. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ :

1. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาใหหลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค :  เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ :     

1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย  งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยงานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
5. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
6. สรางฐานขอมูลทองถิ่น  การวิจัยหนองหาร  ภูพานศึกษา  และวิจัยพื้นบาน  เพื่อเปนศูนยกลาง

ทางวิชาการของทองถิ่น
7. ขยายพื้นที่โครงการหมูบานราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดําริ



ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค :  เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ :

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ

ทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค :  ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
กลยุทธ :

1. สนับสนุนการสรางองคความรู  ดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงค :  เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ
กลยุทธ :

1.  สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็ง
2.  สนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ  ภาคเอกชนและองคกรทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ :

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก
5. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานใหชัดเจน



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

(นโยบายที่ 3 ขอ 3.1)

เปาประสงค  : ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1 ป 
82 84 86 88 88

2. รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรง
สาขาที่สําเร็จการศึกษา 

67 70 73 76 76

3. รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่
ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

35 40 45 50 50

4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 5 5 5 5 5
5. รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 85 85 85 85 85
6. รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา

ของนิสิตนักศึกษา  
85 85 85 85 85

7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

5 5 5 5 5

8. ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. - 5 - - 5
9. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา
5 5 5 5 5

10.  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 5 5 5 5

11. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง 
กระบวนการที่สรางคุณคา

5 5 5 5 5

12. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

822 673 660 684 684



ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
13. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ดานสังคมศาสตร 820 995 865 1,097 1,097
14. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 14 15 15 15 15
15. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 44 :1 43 :1 42 :1 41 :1 41 :1
16. รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา*

16 17 18 18 18

17. รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ* 54 43 40 40 40

หมายเหต ุ   *  อาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ
1. สงเสริม  สนับสนุนและจัดการศึกษาทางดานสังคมศาสตร  และวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ
2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
3. สงเสริมการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรในสัดสวนสูงขึ้น
4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตามความตองการของทองถิ่น
5. สงเสริมงานพัฒนานักศึกษาและการดูแลระเบียบวินัยนักศึกษา
6. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง
7. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
8. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายนอก

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร



โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา
2. โครงการสงเสริมการเตรียมความพรอมทางดานทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ
3. โครงการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
4. โครงการจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร
5. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
7. โครงการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุก
8. โครงการจัดการการใชทรัพยากรรวม
9. โครงการพัฒนาจริยธรรม
10. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
11. โครงการพัฒนาสถาบันสูสากล
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ



เปาประสงค  : ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. รอยละนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3
2. ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุมสนุก” 

เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 
5 5 5 5 5

กลยุทธ

1. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาใหหลากหลาย

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

โครงการ

1. โครงการสงเสริมการใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาความรู

3. โครงการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุก
4. โครงการศูนยการเรียนรูธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  
ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น

(นโยบายที่ 3 ขอ 3.1)



เปาประสงค  : เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารย
ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

10 10 10 10 10

2. รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใช
อันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัยประจํา 

10 12 14 16 16

3. รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/
หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

70 70 70 70 70

4. ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและ
วิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและ
ประเทศ

5 5 5 5 5

5. รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา *  

27 25 25 25 25

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 25 35 35 35 35
7. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวน

การใหบริการ
- 80 80 80 80

8. จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อสรางองคความรู 6 8 12 15 15
9. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 
75 80 80 80 80

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 
วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น

(นโยบายที่ 3 ขอ 3.1)



ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55

10. จํานวนโครงการวิจัยใหมเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 4 8 12 15 15

11. รอยละของอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา *  

28 25 25 25 25

12. รอยละงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่ กําหนด 75 85 85 85 85

13. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา *  

45 40 41 42 42

14. รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอ ผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ *         

28 25 25 25 25

หมายเหต ุ   *  อาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ

1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการทําวิจัย  งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยงานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
5. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
6. สรางฐานขอมูลทองถิ่น  การวิจัยหนองหาร  ภูพานศึกษา  และวิจัยพื้นบาน  เพื่อเปนศูนยกลาง

ทางวิชาการของทองถิ่น
7. ขยายพื้นที่โครงการหมูบานราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดําริ

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผลงานการใหบริการวิชาการ
2. ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี



กิจกรรม     

1. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ
2. ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู
3. ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการสรางและพัฒนานักวิจัย
2. โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัย
3. โครงการสงเสริมการทําวิจัยและการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
4. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ
5. โครงการสนับสนุนการเผยแพรและผลงานสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ
6. โครงการจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูล
7. โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความเขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ



เปาประสงค  : เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง 5 5 5 5 5
2. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 18 27 30 30 30
3. จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม 8,500 8,500 8,500 9,000 9,000
4. รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด

36 37 38 39 39

5. รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม

90 90 90 90 90

6. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

กลยุทธ

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ

ทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 
อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

(นโยบายที่ 3 ขอ 3.4)



ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม     
1. สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1. โครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. โครงการสงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
3. โครงการสงเสริมการใหบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการในการอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม



เปาประสงค  : ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ                  

สืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ  
5 5 5 5 5

กลยุทธ

1. สนับสนุนการสรางองคความรู  ดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรม     
1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการ
1. โครงการสนับสนุนการสรางองคความรู ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. โครงการตามแนวพระราชดําริ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 
สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(นโยบายที่ 3 ขอ 3.1)



เปาประสงค  : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพไดรับ

การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
7 7 8 8 8

2. จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 8 8 8 8 8

กลยุทธ

1. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็ง
2. สนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ  ภาคเอกชนและองคกรทองถิ่น

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

กิจกรรม     
1. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

โครงการ
1. โครงการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสวนราชการ  ภาคเอกชน

และองคกรทองถิ่น
2. โครงการบริหารจัดการเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
สรางเสริมเครือขายการเรียนรู

(นโยบายที่ 3 ขอ 3.1)



เปาประสงค  : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดและเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
5 5 5 5 5

2. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 5 5 5 5 5
3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักใน

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 
5 5 5 5 5

4. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 5 5 5 5 5
5. ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา

ตามหนาที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย
5 5 5 5 5

6. ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภา
มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ

5 5 5 5 5

7. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส ใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

5 5 5 5 5

8. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษา ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และ
การเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานขอมูลภาวะ
การมีงานทําของบัณฑิต 

5 5 5 5 5

9. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

5 5 5 5 5

10. ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา

5 5 5 5 5

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
บริหารจัดการที่ดี

(นโยบายที่ 3 ขอ 3.1)



ตัวชี้วัด
เปาหมาย

2552 2553 2554 2555 52- 55
11. ระดับความสําเร็จการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน
5 5 5 5 5

12. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา

5 5 5 5 5

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก
5. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
6. พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานใหชัดเจน

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ
ผลผลิต   

1. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

โครงการ
1. โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานขอมูลอุดมศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูและการจัดการความรูภายในองคกร
3. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน
4. โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อการบริหารราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี
5. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
6. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. โครงการพัฒนาระบบการติดตามผลการดําเนินงาน
8. โครงพัฒนาบุคลากร
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2552 – 2555

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น  ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมองค์การ


ค่านิยมร่วมเป็นกรอบชี้นำการดำเนินงาน  การประสานงาน  และการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายพึงรับทราบ  และยึดถือหลักร่วมกัน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมรับผิดชอบ               ทั้งนี้ให้บุคลากรภายในสถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ยั่งยืนทุกระดับ

พันธกิจ


1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม


2.  พัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น


3.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


4.  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้


5.  บริหารจัดการให้มีคุณภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์


1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา


2.  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น


3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น


4.  อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม


5.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


6.  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้


7.  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ

3. เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

5. ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

6. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
:

1. ส่งเสริม  สนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ

2. การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนสูงขึ้น

4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตามความต้องการของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษาและการดูแลระเบียบวินัยนักศึกษา

6. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง

7. สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น

8. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ :

1. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาให้หลากหลาย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ :
    


1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม

2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำวิจัย  งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยงานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ

6. สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น  การวิจัยหนองหาร  ภูพานศึกษา  และวิจัยพื้นบ้าน  เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ทางวิชาการของท้องถิ่น

7. ขยายพื้นที่โครงการหมู่บ้านราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม


เป้าประสงค์ :  เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ :


1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ

ทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :  ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

กลยุทธ์ :


1. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ :  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

กลยุทธ์ :


1.  
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็ง

2.  
สนับสนุนการทำงานในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนและองค์กรท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ :


1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง

3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

5. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานให้ชัดเจน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

(นโยบายที่ 3 ข้อ 3.1)

เป้าประสงค์  : ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา  1 ปี 

		82

		84

		86

		88

		88



		2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา 

		67

		70

		73

		76

		76



		3. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก 

		35

		40

		45

		50

		50



		4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

		5

		5

		5

		5

		5



		5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

		85

		85

		85

		85

		85



		6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา  

		85

		85

		85

		85

		85



		7. ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

		5

		5

		5

		5

		5



		8. ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ.

		-

		5

		-

		-

		5



		9. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา 

		5

		5

		5

		5

		5



		10.  ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

		5

		5

		5

		5

		5



		11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการที่สร้างคุณค่า 

		5

		5

		5

		5

		5



		12. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

		822

		673

		660

		684

		684



		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		· 

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ 

		820

		995

		865

		1,097

		1,097



		14. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา

		14

		15

		15

		15

		15



		15. จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

		44 :1

		43 :1

		42 :1

		41 :1

		41 :1



		16. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า*

		16

		17

		18

		18

		18



		17. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ*

		54

		43

		40

		40

		40





หมายเหตุ    *  อาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม  สนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ

2. การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนสูงขึ้น

4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตามความต้องการของท้องถิ่น

5. ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษาและการดูแลระเบียบวินัยนักศึกษา

6. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง

7. สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

8. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ภายนอก


ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ


ผลผลิต   

1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา

2. โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

4. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

5. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุก

8. โครงการจัดการการใช้ทรัพยากรร่วม

9. โครงการพัฒนาจริยธรรม

10. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

11. โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล

12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ





เป้าประสงค์  : ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. ร้อยละนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

		2.0

		2.1

		2.2

		2.3

		2.3



		2. ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู “กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ 

		5

		5

		5

		5

		5





กลยุทธ์

1. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาให้หลากหลาย


ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ

ผลผลิต   

1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ

1. โครงการส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้

3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุก

4. โครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน



เป้าประสงค์  : เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์
ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ  

		10

		10

		10

		10

		10



		2. ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้
อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์ประจำ
และ/หรือนักวิจัยประจำ 

		10

		12

		14

		16

		16



		3. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/
หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่อ
อาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 

		70

		70

		70

		70

		70



		4. ระดับความสำเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

		5

		5

		5

		5

		5



		5. ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ *  

		27

		25

		25

		25

		25



		6. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 

		25

		35

		35

		35

		35



		7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวน

การให้บริการ

		-

		80

		80

		80

		80



		8. จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

		6

		8

		12

		15

		15



		9. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนด 

		75

		80

		80

		80

		80



		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		10. จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

		4

		8

		12

		15

		15



		11. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ *  

		28

		25

		25

		25

		25



		12. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด 

		75

		85

		85

		85

		85



		13. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ *  

		45

		40

		41

		42

		42



		14. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอ ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ *         

		28

		25

		25

		25

		25





หมายเหตุ    *  อาจารย์ประจำที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ์

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม

2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

3. พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการทำวิจัย  งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยงานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ

6. สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น  การวิจัยหนองหาร  ภูพานศึกษา  และวิจัยพื้นบ้าน  เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ทางวิชาการของท้องถิ่น

7. ขยายพื้นที่โครงการหมู่บ้านราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริ

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ


ผลผลิต   

1. ผลงานการให้บริการวิชาการ

2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม     

1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

3. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ

1. โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัย

2. โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัย

3. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

4. โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ

5. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

6. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

7. โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ



เป้าประสงค์  : เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง 

		5

		5

		5

		5

		5



		2. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 

		18

		27

		30

		30

		30



		3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 

		8,500

		8,500

		8,500

		9,000

		9,000



		4. ร้อยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

		36

		37

		38

		39

		39



		5. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม

		90

		90

		90

		90

		90



		6. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ

		1.6

		1.6

		1.6

		1.6

		1.6





กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ

ทางวิชาการ

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ


ผลผลิต   

1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม     

1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม



โครงการ

1. โครงการในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

2. โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

3. โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม

4. โครงการในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม



เป้าประสงค์  : ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและ                  

สืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ  

		5

		5

		5

		5

		5





กลยุทธ์

1. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ


ผลผลิต   

1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการ

1. โครงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. โครงการตามแนวพระราชดำริ  



เป้าประสงค์  : เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. จำนวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

		7

		7

		8

		8

		8



		2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

		8

		8

		8

		8

		8





กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็ง

2. สนับสนุนการทำงานในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนและองค์กรท้องถิ่น

ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ


ผลผลิต   

1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ

1. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน

และองค์กรท้องถิ่น

2. โครงการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ



เป้าประสงค์  : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

		5

		5

		5

		5

		5



		2. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 

		5

		5

		5

		5

		5



		3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

		5

		5

		5

		5

		5



		4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

		5

		5

		5

		5

		5



		5. ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

		5

		5

		5

		5

		5



		6. ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 

		5

		5

		5

		5

		5



		7. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

		5

		5

		5

		5

		5



		8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานข้อมูลภาวะ

การมีงานทำของบัณฑิต 

		5

		5

		5

		5

		5



		9. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

		5

		5

		5

		5

		5



		10. ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา 

		5

		5

		5

		5

		5



		ตัวชี้วัด

		เป้าหมาย



		11. 

		2552

		2553

		2554

		2555

		52- 55



		12. ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน

		5

		5

		5

		5

		5



		13. มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

		5

		5

		5

		5

		5





กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง

3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

5. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานให้ชัดเจน


ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ


ผลผลิต   

1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม     

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

โครงการ

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กร

3. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน

4. โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี

5. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

6. โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

7. โครงการพัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงาน

8. โครงพัฒนาบุคลากร


























































ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7


บริหารจัดการที่ดี


(นโยบายที่ 3 ข้อ 3.1)














ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  


ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น


(นโยบายที่ 3 ข้อ 3.1)

























































































ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6


สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้


(นโยบายที่ 3 ข้อ 3.1)





ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 


ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(นโยบายที่ 3 ข้อ 3.1)








ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 


อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม


(นโยบายที่ 3 ข้อ 3.4)








ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 


วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น (นโยบายที่ 3 ข้อ 3.1)
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