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รหัสอางอิง เปาหมายเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรกระทรวง /

กลยุทธ- วิธีการ ยุทธศาสตรหนวยงาน
03-03-001-133 เปาหมายเชิงนโยบาย : คนไทยทุกกลุม ทุกวัย ไดรับการศึกษาที่

มีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต 
มีศักยภาพในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสรางขีด
ความสามารถของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษา 
ฝกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรู

กลยุทธ-วิธีการ : จัดทําแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูท้ังระบบอยางบูรณาการ โดยยึดพื้นที่
และยึดประเด็นสําคัญของการพัฒนาเพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรูคูคุณธรรมใหกับคนทุกชวงวัย และตอเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งเรงยกระดับคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานใหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรกระทรวง : สรางโอกาสทางการศึกษาและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : การถายทอดองคความรูใหแกชุมชน
และสังคม

กลยุทธ-วิธีการ : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
และการพัฒนาองคความรู นวัตกรรม  มุงเนนการเพิ่มขีด
ความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา สงเสริมการสรางนักวิจัยมือ
อาชีพ และสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในลักษณะ Research 
Program ในประเด็นสําคัญๆ ของประเทศ

ยุทธศาสตรกระทรวง : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
โดยใชความรูเปนฐาน

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

กลยุทธ-วิธีการ : สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันการศึกษาและ
ศูนยการศึกษาวิจัย โดยสงเสริมใหมีการจัดกลุมสถาบันการศึกษา
ตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุมพื้นที่ อาทิ 
กลุมสรางองคความรูและสรางสรรคนวัตกรรมท่ีหลากหลาย
เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ควบคูกับการพัฒนาและ
เชื่อมโยงการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตรกระทรวง : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
โดยใชความรูเปนฐาน

ยุทธศาสตรหนวยงาาน : สเงเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษา
ทางดานสังคมศาสตร และวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ

03-03-001-165 เปาหมายเชิงนโยบาย : สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่ดีงาม

กลยุทธ-วิธีการ : ปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถิ่น
เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการฟนฟู
 เผยแพร และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคาความ
หลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต  
คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย

ยุทธศาสตรกระทรวง : การปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหเกิดการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

หนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตรหนวยงาาน : สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
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กลยุทธ - วิธีการ (กรม)

สงเสริมสนับสนุนใหมีการถายทอดองคความรูสูทองถิ่น

สรางความพรอมทรัพยากรวิจัยตามความตองการ
ของทองถิ่น

จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และทักษะวิชาชีพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
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ก.พ.ร.01

		กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

		หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		รหัสอ้างอิง		เป้าหมายเชิงนโยบาย		ยุทธศาสตร์กระทรวง /		กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)

				กลยุทธ์- วิธีการ		ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

		03-03-001-133		เป้าหมายเชิงนโยบาย : คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

				กลยุทธ์-วิธีการ : จัดทำแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบอย่างบูรณาการ โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็นสำคัญของการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมให้กับคนทุกช่วงวัย และต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเร่งยกระดับคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา		ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

						ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม		ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

				กลยุทธ์-วิธีการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม  มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยมืออาชีพ และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะ Research Program ในประเด็นสำคัญๆ ของประเทศ		ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

						ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม		สร้างความพร้อมทรัพยากรวิจัยตามความต้องการของท้องถิ่น

				กลยุทธ์-วิธีการ : สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการศึกษาและศูนย์การศึกษาวิจัย โดยส่งเสริมให้มีการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุ่มพื้นที่ อาทิ กลุ่มสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ควบคู่กับการพัฒนาและเชื่อมโยงการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ		ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

						ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : ส่เงเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ		จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะวิชาชีพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

		03-03-001-165		เป้าหมายเชิงนโยบาย : สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

				กลยุทธ์-วิธีการ : ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย		ยุทธ์ศาสตร์กระทรวง : การปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

						ยุทธ์ศาสตร์หน่วยงาาน : ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม
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mask1

		PLN52RDOC1001_Sheet

		ผู้พิมพ์รายงาน

		กระทรวง

		หน่วยงาน

		รหัสอ้างอิง		เป้าหมายเชิงนโยบาย		ยุทธศาสตร์กระทรวง /		กลยุทธ์ - วิธีการ (กรม)

				กลยุทธ์- วิธีการ		ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

		xx-xx-xxx-xxx		เป้าหมายเชิงนโยบาย

				กลยุทธ์-วิธีการ		ยุทธศาสตร์กระทรวง

						ยุทธศาสตร์กระทรวง

						ยุทธศาสตร์หน่วยงาน		กลยุทธ์ - วิธีการ(กรม)

								กลยุทธ์ - วิธีการ(กรม)

				..........ไม่พบข้อมูล..........
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ก.พ.ร. 02

		แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2552-2555

		กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

		กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		รหัสอ้างอิง		เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ				ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด										ปีงบประมาณ 2552				ปีงบประมาณ 2553				ปีงบประมาณ 2554				ปีงบประมาณ 2555				ปีงบประมาณ 2552-2555				หน่วยงานรับผิดชอบ

										หน่วยนับ		52		53		54		55		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.

				รวมทั้งสิ้น																292.8555		77.2000		547.7860		77.4500		766.6609		77.4600		849.4254		77.8600		2,456.7278		309.9700				T0

				เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.1.1 คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้																291.8851		76.5000		545.5660		76.7500		764.4909		76.7600		847.2054		77.1600		2,449.1474		307.1700				T1

		03-03-001-133		กลยุทธ์-วิธีการ : 3.1.23 จัดทำแผนการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบอย่างบูรณาการ โดยยึดพื้นที่และยึดประเด็นสำคัญของการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมให้กับคนทุกช่วงวัย และต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเร่งยกระดับคุณภาพของโรงเรียน สถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา																5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200				T2

						เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ														5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200				T3

						เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  บริการ
วิชการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ														5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		T4

								<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์>>		ร้อยละ		0		75		75		75

								<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ>>		ร้อยละ		0		80		80		80

						ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ														5.085		0.55		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200				T5

						1.		ระดับความสำเร็จของแผนการ		ระดับ		5		5		5		5

								บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิด		ความสำเร็จ

								ความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น

								และประเทศ

						2.		จำนวนโครงการ/กิจกรรม		โครงการ		25		35		35		35

								บริการวิชาการแก่สังคม

						3.		ร้อยละความพึงพอใจของ		ร้อยละ		-		80		80		80

								ผู้รับบริการในกระบวน

								การให้บริการ

						4.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็น		ร้อยละ		28		25		25		25

								ที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์

								ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ

								วิชาการและกรรมการวิชาชีพ

								ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

								ต่ออาจารย์ประจำ

						5.		ร้อยละงานบริการวิชาการแล้ว		ร้อยละ		75		85		85		85

								เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด

						6.		ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม		ร้อยละ		45		40		41		42

								บริการวิชาการและวิชาชีพที่

								ตอบสนองความต้องการพัฒนา

								และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

								สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ

								นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

								และนักวิจัยประจำ

		03-03-001-134		กลยุทธ์-วิธีการ : 3.1.24 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา โดยการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม  มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยมืออาชีพ และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะ Research Program ในประเด็นสำคัญๆ
ของประเทศ																8.0547		1.5500		10.4390		1.6000		20.1700		1.6000		22.3200		1.6000		60.9837		6.3500				T2

						เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น														8.0547		1.5500		10.4390		1.6000		20.1700		1.6000		22.3200		1.6000		60.9837		6.3500				T3

						เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ														8.0547		1.5500		10.4390		1.6000		20.1700		1.6000		22.3200		1.6000		60.9837		6.3500		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		T4

								<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ >>		ร้อยละ		0		5		5		5

								<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน>>		โครงการ		0		5		5		5

								<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 
(ที่กำหนด)>>		โครงการ		0		5		5		5

						ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้														3.9274		1.45		5.4287		1.5000		9.9500		1.5000		11.1000		1.5000		30.4061		5.9500				T5

						ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี														4.1273		0.1		5.0103		0.1000		10.2200		0.1000		11.2200		0.1000		30.5776		0.4000				T5

						1.		ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน		ร้อยละ		10		10		10		10

								สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

								ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

								ต่ออาจารย์ประจำและ/

								หรือนักวิจัยประจำ

						2.		ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน		ร้อยละ		10		12		14		16

								สร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิด

								ประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์

								ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

						3.		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับ		ร้อยละ		70		70		70		70

								การจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรอง

								คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

								ต่ออาจารย์ประจำและ/

								หรือนักวิจัยประจำ

						4.		ร้อยละของอาจารย์ประจำและ		ร้อยละ		27		25		25		25

								นักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย

								หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

								ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ

								และนักวิจัยประจำ

						5.		จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้าง		โครงการ		6		8		12		15

								องค์ความรู้

						6.		ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		ร้อยละ		75		80		80		80

								ภายในระยะเวลาที่กำหนด

						7.		จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อ		โครงการ		4		8		12		15

								ถ่ายทอดเทคโนโลยี

						8.		ร้อยละของอาจารย์ประจำ		ร้อยละ		28		25		25		25

								ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

								นำเสนอ ผลงานวิชาการทั้งในและ

								ต่างประเทศ

		03-03-001-135		กลยุทธ์-วิธีการ : 3.1.25 สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันการศึกษาและศูนย์การศึกษาวิจัย โดยส่งเสริมให้มีการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และบทบาทของกลุ่มพื้นที่ อาทิ กลุ่มสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลายเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ ควบคู่กับการพัฒนาและเชื่อมโยงการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาที่มีศักยภาพ																278.7454		74.4000		521.2935		74.6000		729.7769		74.6000		809.6914		75.0000		2,339.5072		298.6000				T2

						เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ														278.7454		74.4000		521.2935		74.6000		729.7769		74.6000		809.6914		75.0000		2,339.5072		298.6000				T3

						เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ														142.1925		27.9000		243.7738		28.0000		387.4583		28.0000		488.2604		28.0000		1,261.6850		111.9000		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		T4

								<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา>>		ร้อยละ		0		75		75		75

								<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา>>		ร้อยละ		0		75		75		75

								<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี>>		ร้อยละ		0		70		70		70

						ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														142.1925		27.9		243.7738		28.0000		387.4583		28.0000		488.2604		28.0000		1,261.6850		111.9000				T5

						1.		ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา		ร้อยละ		82		84		86		88

								ตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

								อิสระภายในระยะเวลา  1 ปี

						2.		ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญา		ร้อยละ		67		70		73		76

								ตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

						3.		ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์		ร้อยละ		35		40		45		50

								ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์

								เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ

								นานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์

								ปริญญาโทหรือเอก

						4.		ระดับความสำเร็จในการพัฒนา		ร้อยละ		5		5		5		5

								สถาบันสู่ระดับสากล

						5.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

								ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

						6.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

								ต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

						7.		ระดับความสำเร็จของการประกัน		ระดับ		5		5		5		5

								คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ		ความสำเร็จ

								พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

						8.		ระดับคุณภาพของสถาบันจากผล		ระดับ		-		5		-		-

								การประเมินของ สมศ.		ความสำเร็จ

						9.		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติ		ระดับ		5		5		5		5

								ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์		ความสำเร็จ

								ของสถาบันอุดมศึกษา

						10.		ประสิทธิภาพของการสอน		ระดับ		5		5		5		5

								ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		ความสำเร็จ

						11.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

								และปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า		ความสำเร็จ

						12.		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน		822		673		660		684

								ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

						13.		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา		หลักสูตร		14		15		15		15

						14.		จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา		สัดส่วน		44:1		43:1		42:1		41:1

								เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

						15.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ		ร้อยละ		16		17		18		18

								การศึกษาระดับปริญญาเอก

								หรือเทียบเท่า

						16.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี		ร้อยละ		54		43		40		40

								ตำแหน่งทางวิชาการ

						17.		ร้อยละนักศึกษาใหม่ของ		ร้อยละ		2.0		2.1		2.2		2.3

								มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

						18.		ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู		ระดับ		5		5		5		5

								"กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้		ความสำเร็จ

						19.		ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม		ระดับ		5		5		5		5

								และสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ		ความสำเร็จ

						20.		ระดับความสำเร็จของการ		ระดับ		5		5		5		5

								ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน		ความสำเร็จ

								ของสถาบันอุดมศึกษา

						21.		ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน		ร้อยละ		5		5		5		5

								งบประมาณรายจ่ายลงทุน

						22.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย		ระดับ		5		5		5		5

								ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน		ความสำเร็จ

								ระยะเวลาการให้บริการ

						23.		ระดับความสำเร็จของการจัดทำ		ระดับ		5		5		5		5

								ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		ความสำเร็จ

						24.		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแล		ระดับ		5		5		5		5

								สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ		ความสำเร็จ

								บทบาทของสภามหาวิทยาลัย

						25.		ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

								เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย		ความสำเร็จ

								สู่การปฏิบัติ

						26.		ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส		ระดับ		5		5		5		5

								ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม		ความสำเร็จ

								ในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

								ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

						27.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

								ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้าน		ความสำเร็จ

								นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

								และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ

								ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

						28.		ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

								ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ		ความสำเร็จ

								ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

						29.		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

								บุคลากรและการจัดการความรู้		ความสำเร็จ

								เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

						30.		ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากร		ระดับ		5		5		5		5

								ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน		ความสำเร็จ

						31.		การนำระบบบริหารความเสี่ยง		ระดับ		5		5		5		5

								มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา		ความสำเร็จ

						เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ														136.5529		46.5000		277.5197		46.6000		342.3186		46.6000		321.4310		47.0000		1,077.8222		186.7000		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		T4

								<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา>>		ร้อยละ		0		75		75		75

								<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา>>		ร้อยละ		0		75		75		75

								<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี>>		ร้อยละ		0		70		75		75

						ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์														136.5529		46.5		277.5197		46.6000		342.3186		46.6000		321.4310		47.0000		1,077.8222		186.7000				T5

						1.		ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา		ร้อยละ		82		84		86		88

								ตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

								อิสระภายในระยะเวลา  1 ปี

						2.		ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญา		ร้อยละ		67		70		73		76

								ตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

						3.		ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์		ร้อยละ		35		40		45		50

								ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์

								เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ

								นานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์

								ปริญญาโทหรือเอก

						4.		ระดับความสำเร็จในการพัฒนา		ร้อยละ		5		5		5		5

								สถาบันสู่ระดับสากล

						5.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

								ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

						6.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

								ต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

						7.		ระดับความสำเร็จของการประกัน		ระดับ		5		5		5		5

								คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ		ความสำเร็จ

								พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

						8.		ระดับคุณภาพของสถาบันจากผล		ระดับ		-		5		-		-

								การประเมินของ สมศ.		ความสำเร็จ

						9.		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติ		ระดับ		5		5		5		5

								ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์		ความสำเร็จ

								ของสถาบันอุดมศึกษา

						10.		ประสิทธิภาพของการสอน		ระดับ		5		5		5		5

								ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		ความสำเร็จ

						11.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

								และปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า		ความสำเร็จ

						12.		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		คน		820		995		865		1,097

						13.		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา		หลักสูตร		14		15		15		15

						14.		จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา				44:1		43:1		42:1		41:1

								เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

						15.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ		ร้อยละ		16		17		18		18

								การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

						16.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี		ร้อยละ		54		43		40		40

								ตำแหน่งทางวิชาการ

						17.		ร้อยละนักศึกษาใหม่ของ		ร้อยละ		2.0		2.1		2.2		2.3

								มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

						18.		ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู		ระดับ		5		5		5		5

								"กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้		ความสำเร็จ

						19.		จำนวนแหล่งให้บริการ		แหล่ง		7		7		8		8

								วิชาการและวิชาชีพได้รับการ

								ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

						20.		จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ		เครือข่าย		8		8		8		8

						21.		ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม		ระดับ		5		5		5		5

								และ สืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ		ความสำเร็จ

						22.		ระดับความสำเร็จของการ		ระดับ		5		5		5		5

								ดำเนินการตามมาตรการประหยัด		ความสำเร็จ

								พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

						23.		ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน		ร้อยละ		5		5		5		5

								งบประมาณรายจ่ายลงทุน

						24.		ระดับความสำเร็จของร้อยละ		ระดับ		5		5		5		5

								เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา		ความสำเร็จ

								มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

						25.		ระดับความสำเร็จของการจัดทำ		ระดับ		5		5		5		5

								ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		ความสำเร็จ

						26.		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแล		ระดับ		5		5		5		5

								สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ

								บทบาทของสภามหาวิทยาลัย

						27.		ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

								เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย

								สู่การปฏิบัติ

						28.		ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส		ระดับ		5		5		5		5

								ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม		ความสำเร็จ

								ในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

								ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

						29.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

								ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา		ความสำเร็จ

								ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

								และการเงินอุดมศึกษา และระบบ

								ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

						30.		ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

								ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ		ความสำเร็จ

								ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

						31.		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

								บุคลากรและการจัดการความรู้		ความสำเร็จ

								เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

						32.		ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากร		ระดับ		5		5		5		5

								ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน		ความสำเร็จ

						33.		การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้		ระดับ		5		5		5		5

								ในกระบวนการบริหารการศึกษา

				เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.4.1 สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม																0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				T1

		03-03-001-165		กลยุทธ์-วิธีการ : 3.4.4 ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต  ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย																0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				T2

						เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย														0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				T3

						เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :   ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย														0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		T4

								<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม>>		โครงการ		0		27		27		27

								<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย>>		ร้อยละ		0		85		85		85

								<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม>>		ร้อยละ		0		85		85		85

						ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม														0.9704		0.7		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				T5

						1.		ระดับความสำเร็จของการ		ระดับ		5		5		5		5

								พัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง		ความสำเร็จ

						2.		จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม		โครงการ		18		27		30		30

						3.		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		คน		8,500		8,500		8,500		9,000

								ศิลปวัฒนธรรม

						4.		ร้อยละของโครงการหรือ		ร้อยละ		36		37		38		39

								กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและ

								สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

								วัฒนธรรมต่อจำนวนโครงหรือ

								กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

						5.		ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้า		ร้อยละ		90		90		90		90

								ร่วมโครงการในการอนุรักษ์

								พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์

								ศิลปะและวัฒนธรรม

						6.		ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่า		ร้อยละ		1.6		1.6		1.6		1.6

								ที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและ

								สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

								วัฒนธรรมต่องบดำเนินการ



&Rหน้าที่ &P
กพร. 02



ก.พ.ร.03

		แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 2552-2555 กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

		นโยบายที่ :3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

		ประเด็นนโยบายที่ :3.1 นโยบายการศึกษา

		รายการ		เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน /						ชื่อตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด										ผลผลิต-โตรงการ /กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2552				ปีงบประมาณ 2553				ปีงบประมาณ 2554				ปีงบประมาณ 2555				ปีงบประมาณ 2552-2555				หน่วยงานรับผิดชอบ

				ผลผลิต / กิจกรรม								หน่วยนับ		52		53		54		55				งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.

		รวมทั้งสิ้น																						291.8851		76.5000		545.5660		76.7500		764.4909		76.7600		847.2054		77.1600		2,449.1474		307.1700				0

		เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.1.1 คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้																						291.8851		76.5000		545.5660		76.7500		764.4909		76.7600		847.2054		77.1600		2,449.1474		307.1700				1

		ภารกิจพื้นฐาน																						291.8851		76.5000		545.5660		76.7500		764.4909		76.7600		847.2054		77.1600		2,449.1474		307.1700				2

				เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ																				278.7454		74.4000		521.2935		74.6000		729.7769		74.6000		809.6914		75.0000		2,339.5072		298.6000				3

				เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ																				142.1925		27.9000		243.7738		28.0000		387.4583		28.0000		488.2604		28.0000		1,261.6850		111.9000		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		4

										<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา>>		ร้อยละ		0		75		75		75

										<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา>>		ร้อยละ		0		75		75		75

										<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี>>		ร้อยละ		0		70		70		70

				ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				142.1925		27.9000		243.7738		28.0000		387.4583		28.0000		488.2604		28.0000		1,261.6850		111.9000				5

				กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				142.1925		27.9000		243.7738		28.0000		387.4583		28.0000		488.2604		28.0000		1,261.6850		111.9000				6

				1.		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ		1.		ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา		ร้อยละ		82		84		86		88

						คุณภาพการจัดการศึกษา				ตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

				2.		โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้าน				อิสระภายในระยะเวลา  1 ปี

						ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี		2.		ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญา		ร้อยละ		67		70		73		76

						ประสิทธิภาพ				ตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

				3.		โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		3.		ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์		ร้อยละ		35		40		45		50

				4.		โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์

				5.		โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร				เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ

				6		โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็น				นานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์

				7.		บัณฑิตที่พึงประสงค์โครงการส่งเสริมการพัฒนา				ปริญญาโทหรือเอก

						วิชาชีพครูในกลุ่มสนุก		4.		ระดับความสำเร็จในการพัฒนา		ร้อยละ		5		5		5		5

				8.		โครงการจัดการการใช้ทรัพยากรร่วม				สถาบันสู่ระดับสากล

				9.		โครงการพัฒนาจริยธรรม		5.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

				10.		โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย				ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

				11.		โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล		6.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

				12.		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน				ต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

						ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		7.		ระดับความสำเร็จของการประกัน		ระดับ		5		5		5		5

				13.		โครงการส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่				คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ		ความสำเร็จ

						คนในท้องถิ่น				พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

				14.		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างโอกาส		8.		ระดับคุณภาพของสถาบันจากผล		ระดับ		-		5		-		-

						ในการพัฒนาความรู้				การประเมินของ สมศ.		ความสำเร็จ

				15.		โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุก		9.		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติ		ระดับ		5		5		5		5

				16.		โครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน				ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์		ความสำเร็จ

				17.		โครงการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้				ของสถาบันอุดมศึกษา

						ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		10.		ประสิทธิภาพของการสอน		ระดับ		5		5		5		5

				18.		โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		ความสำเร็จ

				19.		โครงการตามแนวพระราชดำริ		11.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

				20.		โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา				และปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง		ความสำเร็จ

						ระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา				คุณค่า

				21.		โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และการ		12.		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน		822		673		660		684

						จัดการความรู้ภายในองค์กร				ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

				22.		โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณและการเงิน		13.		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา		หลักสูตร		14		15		15		15

				23.		โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อการบริหารราชการ		14.		จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา		สัดส่วน		44:1		43:1		42:1		41:1

						ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามบริหารจัดการ				เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

						บ้านเมืองที่ดี		15.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ		ร้อยละ		16		17		18		18

				24.		โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์				การศึกษาระดับปริญญาเอก

						ของมหาวิทยาลัย				หรือเทียบเท่า

				25.		โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		16.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี		ร้อยละ		54		43		40		40

										ตำแหน่งทางวิชาการ

								17.		ร้อยละนักศึกษาใหม่ของ		ร้อยละ		2.0		2.1		2.2		2.3

										มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

								18.		ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู		ระดับ		5		5		5		5

										"กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการ		ความสำเร็จ

										เรียนรู้

								19.		ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม		ระดับ		5		5		5		5

										และสืบสานโครงการตามแนว		ความสำเร็จ

										พระราชดำริ

								20.		ระดับความสำเร็จของการดำเนิน		ระดับ		5		5		5		5

										การตามมาตรการประหยัดพลังงาน		ความสำเร็จ

										ของสถาบันอุดมศึกษา

								21.		ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน		ร้อยละ		5		5		5		5

										งบประมาณรายจ่ายลงทุน

								22.		ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย		ระดับ		5		5		5		5

										ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน		ความสำเร็จ

										ระยะเวลาการให้บริการ

								23.		ระดับความสำเร็จของการจัดทำ		ระดับ		5		5		5		5

										ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		ความสำเร็จ

								24.		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแล		ระดับ		5		5		5		5

										สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ		ความสำเร็จ

										บทบาทของสภามหาวิทยาลัย

								25.		ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

										เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย		ความสำเร็จ

										สู่การปฏิบัติ

								26.		ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส		ระดับ		5		5		5		5

										ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม		ความสำเร็จ

										ในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

										ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

										ราชการ

								27.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

										ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้าน		ความสำเร็จ

										นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

										และการเงินอุดมศึกษา  และระบบ

										ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

								28.		ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

										ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ		ความสำเร็จ

										ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

								29.		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

										บุคลากรและการจัดการความรู้		ความสำเร็จ

										เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

										อุดมศึกษา

								30.		ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากร		ระดับ		5		5		5		5

										ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน		ความสำเร็จ

								31.		การนำระบบบริหารความเสี่ยง		ระดับ		5		5		5		5

										มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา		ความสำเร็จ

				เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ																				136.5529		46.5000		277.5197		46.6000		342.3186		46.6000		321.4310		47.0000		1,077.8222		186.7000		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		4

										<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา>>		ร้อยละ				75		75		75

										<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา>>		ร้อยละ				75		75		75

										<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี>>		ร้อยละ				70		75		75

				ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																				136.5529		46.5000		277.5197		46.6000		342.3186		46.6000		321.4310		47.0000		1,077.8222		186.7000				5

				กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																				136.5529		46.5000		277.5197		46.6000		342.3186		46.6000		321.4310		47.0000		1,077.8222		186.7000				6

				1.		โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ		1.		ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา		ร้อยละ		82		84		86		88

						คุณภาพการจัดการศึกษา				ตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพ

				2.		โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้าน				อิสระภายในระยะเวลา  1 ปี

						ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี		2.		ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญา		ร้อยละ		67		70		73		76

						ประสิทธิภาพ				ตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จ

				3.		โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์				การศึกษา

				4.		โครงการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		3.		ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์		ร้อยละ		35		40		45		50

				5.		โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร				ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์

				6		โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็น				เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับ

				7.		บัณฑิตที่พึงประสงค์โครงการส่งเสริมการพัฒนา				นานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์

						วิชาชีพครูในกลุ่มสนุก				ปริญญาโทหรือเอก

				8.		โครงการจัดการการใช้ทรัพยากรร่วม		4.		ระดับความสำเร็จในการพัฒนา		ร้อยละ		5		5		5		5

				9.		โครงการพัฒนาจริยธรรม				สถาบันสู่ระดับสากล

				10.		โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย		5.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

				11.		โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล				ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

				12.		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน		6.		ร้อยละของระดับความพึงพอใจ		ร้อยละ		85		85		85		85

						ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ				ต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา

				13.		โครงการส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่		7.		ระดับความสำเร็จของการประกัน		ระดับ		5		5		5		5

						คนในท้องถิ่น				คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ		ความสำเร็จ

				14.		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างโอกาส				พัฒนาคุณภาพการศึกษา

						ในการพัฒนาความรู้				อย่างต่อเนื่อง

				15.		โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุก		8.		ระดับคุณภาพของสถาบันจากผล		ระดับ		-		5		-		-

				16.		โครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน				การประเมินของ สมศ.		ความสำเร็จ

				17.		โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ		9.		ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติ		ระดับ		5		5		5		5

						ทางวิชาการ				ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์		ความสำเร็จ

				18.		โครงการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ				ของสถาบันอุดมศึกษา

						ทางวิชาการ		10.		ประสิทธิภาพของการสอน		ระดับ		5		5		5		5

				19.		โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา				ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ		ความสำเร็จ

						ระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา		11.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

				20.		โครงการพัฒนาระบบ งบประมาณและการเงิน				และปรับปรุงกระบวนการที่สร้าง		ความสำเร็จ

				21.		โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อการบริหารราชการ				คุณค่า

						ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามบริหารจัดการ		12.		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้าน		คน		820		995		865		1,097

						บ้านเมืองที่ดี				สังคมศาสตร์

				22.		โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของ		13.		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา		หลักสูตร		14		15		15		15

						มหาวิทยาลัย		14.		จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา				44:1		43:1		42:1		41:1

				23.		โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน				เทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

								15.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ		ร้อยละ		16		17		18		18

										การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

										เทียบเท่า

								16.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี		ร้อยละ		54		43		40		40

										ตำแหน่งทางวิชาการ

								17.		ร้อยละนักศึกษาใหม่ของ		ร้อยละ		2.0		2.1		2.2		2.3

										มหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น

								18.		ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู		ระดับ		5		5		5		5

										"กลุ่มสนุก” เพื่อการปฏิรูปการ		ความสำเร็จ

										เรียนรู้

								19.		จำนวนแหล่งให้บริการ		แหล่ง		7		7		8		8

										วิชาการและวิชาชีพได้รับการ

										ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

										นานาชาติ

								20.		จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ		เครือข่าย		8		8		8		8

										ทางวิชาการ

								21.		ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม		ระดับ		5		5		5		5

										และ สืบสานโครงการตามแนว		ความสำเร็จ

										พระราชดำริ

								22.		ระดับความสำเร็จของการ		ระดับ		5		5		5		5

										ดำเนินการตามมาตรการประหยัด		ความสำเร็จ

										พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

								23.		ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน		ร้อยละ		5		5		5		5

										งบประมาณรายจ่ายลงทุน

								24.		ระดับความสำเร็จของร้อยละ		ระดับ		5		5		5		5

										เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา		ความสำเร็จ

										มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

								25.		ระดับความสำเร็จของการจัดทำ		ระดับ		5		5		5		5

										ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต		ความสำเร็จ

								26.		ระดับคุณภาพของการกำกับดูแล		ระดับ		5		5		5		5

										สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ

										บทบาทของสภามหาวิทยาลัย

								27.		ระดับคุณภาพของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

										เป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย

										สู่การปฏิบัติ

								28.		ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาส		ระดับ		5		5		5		5

										ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม		ความสำเร็จ

										ในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

										ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

										ราชการ

								29.		ระดับความสำเร็จของการพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

										ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา		ความสำเร็จ

										ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร

										และการเงินอุดมศึกษา และระบบ

										ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ

										ของบัณฑิต

								30.		ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอด		ระดับ		5		5		5		5

										ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ		ความสำเร็จ

										ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

								31.		ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนา		ระดับ		5		5		5		5

										บุคลากรและการจัดการความรู้		ความสำเร็จ

										เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

										อุดมศึกษา

								32.		ระดับความสำเร็จการใช้ทรัพยากร		ระดับ		5		5		5		5

										ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย		ความสำเร็จ

										ร่วมกัน

								33.		การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้		ระดับ		5		5		5		5

										ในกระบวนการบริหารการศึกษา

				เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ																				5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200				3

				เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  บริการวิชการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม  ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																				5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		4

										<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์>>		ร้อยละ		0		75		75		75

										<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ>>		ร้อยละ		0		80		80		80

				ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ																				5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200				5

				กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ																				5.0850		0.5500		13.8335		0.5500		14.5440		0.5600		15.1940		0.5600		48.6565		2.2200				6

				1.		โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัย		1.		ระดับความสำเร็จของแผนการ		ระดับ		5		5		5		5

				2.		โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัย				บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิด		ความสำเร็จ

				3.		โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและการให้บริการ				ความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น

						วิชาการแก่ท้องถิ่น				และประเทศ

				4.		โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผล		2.		จำนวนโครงการ/กิจกรรม		โครงการ		25		35		35		35

						งานวิจัยนานาชาติ				บริการวิชาการแก่สังคม

				5.		โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และผลงานสร้างสรรค์		3.		ร้อยละความพึงพอใจของ		ร้อยละ		-		80		80		80

						ในระดับชาติและนานาชาติ				ผู้รับบริการในกระบวน

				6.		โครงการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล				การให้บริการ

				7.		โครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความ		4.		ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็น		ร้อยละ		28		25		25		25

						เข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ				ที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์

										ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการ

										วิชาการและกรรมการวิชาชีพ

										ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

										ต่ออาจารย์ประจำ

								5.		ร้อยละงานบริการวิชาการแล้ว		ร้อยละ		75		85		85		85

										เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด

								6.		ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม		ร้อยละ		45		40		41		42

										บริการวิชาการและวิชาชีพที่

										ตอบสนองความต้องการพัฒนา

										และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

										สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ

										นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ

										และนักวิจัยประจำ

						เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : 6 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น																		8.0547		1.5500		10.4390		1.6000		20.1700		1.6000		22.3200		1.6000		60.9837		6.3500				3

						เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :  วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ																		8.0547		1.5500		10.4390		1.6000		20.1700		1.6000		22.3200		1.6000		60.9837		6.3500		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		4

										<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ >>		ร้อยละ				5		5		5

										<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน>>		โครงการ				5		5		5

										<<ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา (ที่กำหนด)>>		โครงการ				5		5		5

				ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																				3.9274		1.4500		5.4287		1.5000		9.9500		1.5000		11.1000		1.5000		30.4061		5.9500				5

				กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้																				3.9274		1.4500		5.4287		1.5000		9.9500		1.5000		11.1000		1.5000		30.4061		5.9500				6

				ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี																				4.1273		0.1000		5.0103		0.1000		10.2200		0.1000		11.2200		0.1000		30.5776		0.4000				5

				กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี																				4.1273		0.1000		5.0103		0.1000		10.2200		0.1000		11.2200		0.1000		30.5776		0.4000				6

				1.		โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัย		1.		ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน		ร้อยละ		10		10		10		10

				2.		โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัย				สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

				3.		โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและการให้บริการ				ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

						วิชาการแก่ท้องถิ่น				ต่ออาจารย์ประจำและ/

				4.		โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน				หรือนักวิจัยประจำ

								2.		ร้อยละของงานวิจัย หรืองาน		ร้อยละ		10		12		14		16

										สร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิด

										ประโยชน์อย่างชัดเจน ต่ออาจารย์

										ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

								3.		ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับ		ร้อยละ		70		70		70		70

										การจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรอง

										คุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

										ต่ออาจารย์ประจำและ/

										หรือนักวิจัยประจำ

								4.		ร้อยละของอาจารย์ประจำและ		ร้อยละ		27		25		25		25

										นักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย

										หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

										ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ

										และนักวิจัยประจำ

								5.		จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อสร้าง		โครงการ		6		8		12		15

										องค์ความรู้

								6.		ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		ร้อยละ		75		80		80		80

										ภายในระยะเวลาที่กำหนด

								7.		จำนวนโครงการวิจัยใหม่เพื่อ		โครงการ		4		8		12		15

										ถ่ายทอดเทคโนโลยี

								8.		ร้อยละของอาจารย์ประจำ		ร้อยละ		28		25		25		25

										ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ

										นำเสนอ ผลงานวิชาการทั้งในและ

										ต่างประเทศ

		ประเด็นนโยบายที่ :3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

		รายการ		เป้าหมายบริการกระทรวง /เป้าหมายบริการหน่วยงาน /				ชื่อตัวชี้วัด				ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด										ผลผลิต-โตรงการ /กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2552				ปีงบประมาณ 2553				ปีงบประมาณ 2554				ปีงบประมาณ 2555				ปีงบประมาณ 2552-2555				หน่วยงานรับผิดชอบ

				ผลผลิต / กิจกรรม								หน่วยนับ		52		53		54		55				งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.

		รวมทั้งสิ้น																						0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				0

		เป้าหมายเชิงนโยบาย : 3.4.1 สังคมและคนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม																						0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				1

		ภารกิจพื้นฐาน																						0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				2

				เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :  ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย																				0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				3

				เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :   ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย																				0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		4

										<<ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม>>		โครงการ				27		27		27

										<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย>>		ร้อยละ				85		85		85

										<<ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม>>		ร้อยละ				85		85		85

				ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม																				0.9704		0.7000		2.2200		0.7000		2.1700		0.7000		2.2200		0.7000		7.5804		2.8000				5

				กิจกรรม : สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม																				0.2500		-		0.5500		-		0.5000		-		0.5500		-		1.8500		-				6

				กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																				0.7204		0.7000		1.6700		0.7000		1.6700		0.7000		1.6700		0.7000		5.7304		2.8000				6

				1.		โครงการในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริม		1.		ระดับความสำเร็จของการ		ระดับ		5		5		5		5

						เอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรม				พัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง		ความสำเร็จ

				2.		โครงการส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้		2.		จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม		โครงการ		18		27		30		30

						ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน		3.		จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ		คน		8,500		8,500		8,500		9,000

				3.		โครงการส่งเสริมการให้บริการวิชาการ				ศิลปวัฒนธรรม

						ด้านศิลปวัฒนธรรม		4.		ร้อยละของโครงการหรือ		ร้อยละ		36		37		38		39

				4.		โครงการในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม				กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและ

										สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ

										วัฒนธรรมต่อจำนวนโครงหรือ

										กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด

								5.		ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้า		ร้อยละ		90		90		90		90

										ร่วมโครงการในการอนุรักษ์

										พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์

										ศิลปะและวัฒนธรรม

								6.		ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่า		ร้อยละ		1.6		1.6		1.6		1.6

										ที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและ

										สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

										วัฒนธรรมต่องบดำเนินการ
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		แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ 25fy+25fy+3

		กระทรวง

		กรม

		รหัสอ้างอิง		เป้าหมายเชิงนโยบาย / กลยุทธ์ - วิธีการ		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ		ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด										ปีงบประมาณ 25FY-1				ปีงบประมาณ 25FY				ปีงบประมาณ 25FY+1				ปีงบประมาณ 25FY+2				ปีงบประมาณ 25FY-1 - 25FY+2				หน่วยงานรับผิดชอบ

								หน่วยนับ		fy-1		fy		fy+1		fy+2		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.		งปม.		นอกงปม.
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