


คํานํา

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ซึ่งไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แลวนําเสนอตอรัฐมนตรี
เพ่ือใหความเห็นชอบ  และใชเปนแนวทางในการจัดในการจัดทําคําของบประมาณประจําป  และใหสํานัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํา
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2555 – 2558) ท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
นโยบายสภามหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2555 – 2558) ฉบับนี้ ไดผานกระบวนการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารคณะ สํานัก และสถาบัน  ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ  ภาคประชาสังคม
(ผูแทนประชาชน ผูแทนเอกชน  สื่อมวลชน ผูปกครองศิษยเกา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิตและประชาชน)
โดยผานการประชุมรับฟงความเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนเพ่ือนํามาใชเปน
ขอมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตรและแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2555 – 2558)
ซึ่งมหาวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวาทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจักไดนําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (พ.ศ. 2555 – 2558) ไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให
บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไดในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พฤศจิกายน 2554
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สวนที่ 1
ประวัติมหาวิทยาลัย



ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลท่ี 9 แหงราชวงศจักร
ราชภัฏสัญลักษณ

ราชภัฏสัญลักษณเปนตราประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนรูป
พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปน อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ
เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน
โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ํา
อภิเษกจากทิศทั้งแปด มีสีสัญลักษณตราประจําสถาบัน 5 สี คือ

สีน้ําเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิดและพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว หมายถึง  แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แหงในแหลงธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่สวยงาม
สีทอง หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองทางปญญา
สีสม หมายถึง  ความรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่กาวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย
สีขาว หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

สีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธงประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เขียว
ชมพู

เป็นแถบตามยาวของผนืธง
แถบสเีขยีว  อยูต่อนบน
แถบสชีมพ ู อยูต่อนล่าง



คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย

ปญญา  โลกสมิ ปชโชโต “ปญญาคือแสงสวางสองโลก”

พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย

พระพุทธรัชปญญาบารมี

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย

ตนราชพฤกษ (ตนคูณ)

ประวัติและวิวัฒนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร

มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 636 ไร 2 งาน 4 ตารางวา เดิมเปนที่ดินของกระทรวงกลาโหมและของกรมตํารวจ ซึ่งเคยเปนที่ตั้ง
ของโรงเรียนพลตํารวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แตไดยุบเลิกกิจการไปรวมกับภาคอ่ืน ตอมากระทรวงมหาดไทยได
ใชเปนสถานที่กอสรางศาลากลางจังหวัดสกลนคร การกอสรางตัวอาคารใหมไดแลวเสร็จ เมื่อ พ.ศ.2506 แตยังไมได
ใช กระทรวงมหาดไทยไดเปลี่ยนโครงการไปสรางศาลากลางจังหวัดที่บริเวณศูนยราชการของจังหวัดสกลนครใน
ปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงขอที่ดินและสิ่งกอสรางเพ่ือตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู ซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต อดีตนายกรัฐมนตรี  ไดมีบัญชาใหมอบที่ดินและสิ่งกอสรางใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปน
โรงเรียนฝกหัดครู ดังนั้น โรงเรียนฝกหัดครูสกลนครจึงไดถือกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507

โรงเรียนฝกหัดครูสกลนครเริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุนแรก 70 คน
(ชาย 48 หญิง 22 คน) โดยฝากเรียนไวกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  วิทยาลัยครูมหาสารคาม และวิทยาลัยครู
อุดรธานี) มีนายจํานง ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม เปนอาจารยใหญ ปการศึกษา 2508 รับนักศึกษาเพ่ิม 152 คน
มีครูอาจารย 18 คน ปการศึกษา 2509 เริ่มเปดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เปนปแรก รับนักศึกษา 146 คน ครูอาจารยมี
24 คน นายพจน ธ ัญญขันธ ดํารงตําแหนงอาจารยใหญการดําเนินงานของโรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร
ไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับมีการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนมีครูอาจารยเพ่ิมมากข้ึนอาคารและสิ่งกอสรางก็เพ่ิมมากข้ึน
เชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะข้ึนเปน“วิทยาลัยครูสกลนคร” เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513
และไดขยายการผลิตครูออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคคํ่า



ในปการศึกษา 2518 เปดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เปนปแรก
ปการศึกษา 2519 สภาการฝกหัดครูไดจัดใหมีการเรียนการสอนแบบทวิภาค ดังนั้น สถาบันจึงเปลี่ยนชื่อ

จาก "นักศึกษาภาคคํ่า" เปน "นักศึกษาตอเนื่อง" จนถึงป 2521
ปการศึกษา 2521 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง (หลังอนุปริญญา) เปนปแรกและเปดอบรมครู

และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)
ปการศึกษา 2528 เปดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากข้ึน คือ สาขาศิลปศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
ปการศึกษา 2529 เปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ในหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ปหลัง
ปการศึกษา 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท เปนปแรก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

ใหแกวิทยาลยัครูทั่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ”
ในป พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตอรัฐสภา เมื่อผานการ

พิจารณาของรัฐสภาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลง วันที่ 24 มกราคม 2538 จากพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ มีผลใหวิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเปนสถาบันราชภัฏสกลนคร สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดํารงตําแหนง
อธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร

ตอมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก
ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลใหสถาบันราชภัฏสกลนครไดรับยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตั้ งแตวันที่ 15 มิ ถุนายน 2547 และผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย และอธิการบดีคนปจจุบัน คือ นายปญญา  มหาชัย

สถานท่ีตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตั้งอยูเลขที่ 680 หมูที่ 11 ถนนนิตโย ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง

จั งหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท 0–4297–0025, 0–4297–0021 โทรสาร 0–4297–0022
เว็บไซต http://www.snru.ac.th



ทําเนียบผูบริหาร
1. พ.ศ. 2507 - 2509 นายจํานง  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม  อาจารยใหญ
2. พ.ศ. 2509 - 2515 นายพจน  ธัญญขันธ อาจารยใหญและผูอํานวยการ
3. พ.ศ. 2515 - 2519 นายลําพอง  บุญชวย ผูอํานวยการ
4. พ.ศ. 2519 - 2521 นายวิรัช  บุษยกุ อธิการ
5. พ.ศ. 2521 - 2522 ดร.อินทร  ศรีคุณ อธิการ
6. พ.ศ. 2522 - 2529 ผศ.ดร.สุนทร  คําโตนด อธิการ
7. พ.ศ. 2529 - 2529 นายปุณณะ  ภูละ อธิการ
8. พ.ศ. 2529 - 2532 รศ.สันต  ธรรมบํารุง อธิการ
9. พ.ศ. 2532 - 2538 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ อธิการ
10. พ.ศ. 2538 - 2542 ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ อธิการบดี
11. พ.ศ. 2542 – 2546 ผศ.นิพนธ  อินสิน อธิการบดี
12. พ.ศ. 2546 - 2547 ผศ.ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย อธิการบดี
13. พ.ศ. 2547–ปจจุบัน นายปญญา  มหาชัย อธิการบดี



สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม



การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรในการจัดทําแผนกลยุทธ
จากสภาพแวดลอมของบริบทในระดับโลกและประเทศ รวมถึงบริบทของภาคการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาท่ีเกิดข้ึน ไดสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลายประการ แตอยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกท่ีใกลชิดกับมหาวิทยาลัย โดยการระดมความคิดของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(พ.ศ. 2555 – 2558) ระหวางวันท่ี 7- 8 พฤศจิกายน 2554 ซึ่ งผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ดังกลาวไดผล ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน และมีความคลองตัวในการบริหารงาน
2. บุคลากรมีความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ มีความรูความสามารถดานวิชาชีพท่ีหลากหลาย

และมีวัฒนธรรมการทํางานอยางกัลยาณมิตร
3. สภาพภูมิศาสตรท่ีตั้งเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การใหบริการทางการศึกษาแกทองถ่ินและ

การสรางความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
4. มีทรัพยากรในการจัดการศึกษา เชน อาคารเรียน พ้ืนท่ีใชสอยอยางเหมาะสม
5. บัณฑิตไดรับการยอมรับจากผูใชบัณฑิตและสถานประกอบการ
6. มหาวิทยาลัยท่ีเปดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือทองถ่ิน
7. มีเครือขายการรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินและประเทศเพ่ือนบาน
8. เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา และสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก

บุคลากรและคณาจารย

จุดออน (Weaknesses)
1. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอ
2. บุคลาการยังมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑ
3. ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรและตีพิมพนอย และไมมีการ นําไปใชประโยชนอยางจริงจัง
4. คาตอบแทนบุคลากรนอยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไมสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน
5. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย มีทักษะดานภาษาตางประเทศจํากัด
6. นักศึกษายังขาดทักษะในดานการคิดวิเคราะหท่ีเปนระบบ
7. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
8. บุคลากรบางสวนยังไมมีจิตวิญญาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน
9. เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตยังไมมีประสิทธิภาพ



โอกาส (Opportunities)
1. ความรวมมือของประชาคมอาเซียนสงผลใหมีความตองการบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือเขาสูการ

ขยายตัวของตลาดแรงงานในอนุภูมิภาคมากข้ึน
2. ผูทรงคุณวุฒิภายนอกพรอมใหขอเสนอแนะ
3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและสนับสนุนวิชาชีพครู
4. กลุมจังหวัดใหการสนับสนุนในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
5. สังคมยอมรับเปนสถาบันท่ีมีเอกลักษณวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน หนวยงาน

ภายนอกใหการสนับสนุนงบประมาณ ในการดําเนินงาน
6. มีแหลงทรัพยากรการเรียนรูมากมายในทองถ่ินท่ีเปนตนทุนทางสังคมและเปนอัตลักษณในการเรียนรู

การวิจัย ท้ังในดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

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

พฤติกรรมของบุคลากรและนักศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลกระทบตอนโยบายดานการศึกษา
4. การเปดเสรีทางการศึกษากอใหเกิดการแขงขันมากข้ึน โดยเฉพาะทางดานอุดมศึกษา



สวนที่ 3
แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ. 2555 – 2558



แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2555 – 2558

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินมุงความเปนเลิศทางวิชาการ

บนพ้ืนฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถ่ินและสังคม

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ท่ี เปนศูนยกลางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

คานิยมหลักองคกร

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

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

พันธกิจ (MISSION)

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถ่ิน
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาเครือขายการเรียนรู
5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ

อัตลักษณ
“บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

เอกลักษณ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส”



ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ
2. การพัฒนานักศึกษา
3. การสงเสริมการบริการวิชาการ
4. การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
5. การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
7. การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
8. การเสริมสรางการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน
9. การบริหารจัดการท่ีดี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร/เชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน

ในทองถ่ินและกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการสรางโอกาสทางการศึกษา

ท่ีหลากหลาย เพ่ือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ท่ีเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพท่ีสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถ่ินและ
กลุมประเทศอาเซียนพรอมกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนท้ังดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีตรงกับความรูความสามารถ
กลยุทธ : 1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับท่ีหลากหลายตามความตองการของทองถ่ิน
3. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
5. การจัดการศึกษาท่ีดเีนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรู

ภายนอก
6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
7. มีหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
2. อาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพท่ีเพียงพอ และมีงานทําตามศักยภาพ



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนานักศึกษา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ

ทางอารมณ และสังคมท่ีดี (จิตสาธารณะ) รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

จัดกระบวนการเรียนรู ให กับนักศึกษา เพ่ือนําความรู ไปใชไดจริง มีทักษะในการดํารงชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปลอดภัยจาก ยาเสพติด
รวมถึงการสรางระบบใหบริการขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาประสบการณกับศิษยเกาใหมีความรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ : 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

2. การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
3. การพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย

และการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย

และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
6. จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา และสถานท่ีทํากิจกรรมท่ีเพียงพอตอความตองการ
7. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมสงเสริม

ดานจริยธรรมและคุณธรรม
8. การพัฒนาประสบการณดานกิจกรรมรวมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
9. การพัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกาท่ีดี

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการแกนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ควบคูงานวิชาการและการวิจัย

2. ศิษยเกาไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
3. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินตลอดจน

ประเทศในกลุมอาเซียน
สรางระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการท่ีมีศักยภาพโดยใชจุดเดนในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการเปน

ศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถ่ิน จังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศกลุมอาเซียน โดยบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม

2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรใหมีความรูและทักษะในอาชีพเพ่ือสามารถใหบริการวิชาการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินตลอดจนประเทศใน

กลุมอาเซียน



5. การสรางความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
6. สงเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการทางวิชาการมีคุณภาพ
2. มีองคความรู ท่ีสามารถใหบริการทางวิชาการสําหรับทองถ่ินและประเทศ

ในกลุมอาเซียน
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
4. การสนับสนุนคณะใหใชศักยภาพในการใหบริการแกทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ บูรณาการสูการเรียนการสอน

สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและประเทศในกลุมอาเซียน
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีหนองหารและภูพาน ทองถ่ิน จังหวัด

กลุมจังหวัด  และประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะดานการอนุรักษพลังงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอม มุงสงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบาย (Policy
Research) เพ่ือชี้นําสังคม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการสรางผลงานวิจัยอยางจริงจัง
กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสามารถเผยแพรและนําไปใชประโยชน
5. สรางฐานขอมูลทองถ่ิน การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจัยพ้ืนบานเพ่ือเปนศูนยกลาง

ทางวิชาการของทองถ่ิน
6. การสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ
7. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ินภายในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน
การพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีความพรอม

ในการทําหนาท่ี อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับกวางขวางในระดับชาติและกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ : 1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม



3. สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ
4. เปนเครือขายดานการอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปญญาทองถ่ิน
5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรแหงคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

สรางความเชื่อม่ันกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐานและ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบาย 3 ดี
4. สรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : การประกันคุณภาพการศึกษาผานการรับรองมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 : การเสริมสรางเครือขายการเรียนรู
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถ่ิน

สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู
ใหเปนท่ียอมรับในระดับท่ีสูงข้ึน
กลยุทธ : 1. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินและประเทศเพ่ือนบาน

2. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งสนับสนุนการทํางานในลักษณะ
3. เครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ ภาคเอกชน และองคกรทองถ่ิน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 : การเสริมสรางการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษา

และการเรียนรู
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอาเซียน และจัดการ

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

กลยุทธ : พัฒนาคณาอาจารย บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาใหมีความสามารถและทักษะในดานภาษา
และการสื่อสาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 : การบริหารจัดการท่ีดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการท่ีดตีามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ใหมีประสิทธิภาพ ผานการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม
เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีความเปนมืออาชีพสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรลดชองวางระหวางวัย พรอมกับ
พัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

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

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงข้ึน สามารถพัฒนางานไดอยางมืออาชีพ
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ



นโยบายคณะรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก -

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ -

3. นโยบายเศรษฐกิจ -

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

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

ประเทศ
-

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 9. บริหารจัดการท่ีดี

ความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน และประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555 - 2558



ความเช่ือมโยงแผนบริหารราชการแผนดิน และประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2555 – 2558

นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี ใน 5 กลุมอาชีพใหม

ใหสามารถแขงขันได ใน 5 ภมิูภาคหลักของโลก
 รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการ

อุดมศึกษาท่ีเขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะ
เปนท่ีพึงพอใจของผูใช และมีงานทําภายใน
1 ป รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน

4. คนไทยทุกกลุมทุกวัยมีโอกาสไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงเปนธรรม

 จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
 รอยละของกําลังแรงงานมีการศึกษาระดับม. ตนข้ึนไป

1. ผู เ รี ยนและกําลั งแรงงานได รั บการ เตรี ยม
ความพรอมเชื่อมโยงสูสั งคมและประชาคม
อาเซียน

 มหาวิทยาลัยไทยไดรับการจัดอันดับท่ีสูงข้ึน
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคเอเชีย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตเปนคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในทองถ่ินและกลุมประเทศอาเซียน

การพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและการสรางโอกาสทางการศึกษา
ท่ีหลากหลาย เพ่ือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาใหไดบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
ท่ีเปนคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพท่ีสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานในทองถ่ินและ
กลุมประเทศอาเซียนพรอมกับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความพรอมตอการจัดการ
เรียนการสอนท้ังดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการท่ีตรงกับความรูความสามารถ
กลยุทธ : 1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับท่ีหลากหลายตามความตองการของทองถ่ิน
3. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
5. การจัดการศึกษาท่ีดเีนนผูเรียนเปนสําคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูภายนอก
6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
7. มีหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ



เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
2. อาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพท่ีเพียงพอ และมีงานทําตามศักยภาพ

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
(สกอ. 2.2)

3.13 2.66 3 3 3

5 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง
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
คุณธรรมจริยธรรมท่ี จัดใหกับนักศึกษา
(สกอ. 2.8)

5 5 5 5 5

11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
ทํางานตรงสาขา (สงป.)

75 75 75 75 75



ท่ี ตัวช้ีวัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

12 บัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือ
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
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ. 3) (มรสน. 2.11)

5 5 5 5 5

15 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
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



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี ใน 5 กลุมอาชีพ

ใหม ใหสามารถแขงขันได ใน 5 ภูมิภาคหลัก
ของโลก

 รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษาท่ีเขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะ
เปนท่ีพึงพอใจของผูใช และมีงานทําภายใน
1 ป รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ
ทางอารมณ และสังคมท่ีดี (จิตสาธารณะ) รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

จัดกระบวนการเรียนรู ให กับนักศึกษา เพ่ือนําความรู ไปใชไดจริง มีทักษะในการดํารงชีวิต
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม ปลอดภัยจาก ยาเสพติด
รวมถึงการสรางระบบใหบริการขอมูลขาวสารเพ่ือพัฒนาประสบการณกับศิษยเกาใหมีความรูอยางตอเนื่อง
กลยุทธ : 1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

2. การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา
3. การพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา
4. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพ้ืนฐานกระบวนการวิจัย

และการเรียนการสอน
5. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเก่ียวกับประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย

และความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
6. จัดสวัสดิการหอพักนักศึกษา และสถานท่ีทํากิจกรรมท่ีเพียงพอตอความตองการ
7. สนับสนุนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมสงเสริม

ดานจริยธรรมและคุณธรรม
8. การพัฒนาประสบการณดานกิจกรรมรวมกับเครือขายสถาบันอุดมศึกษา
9. การพัฒนาความสัมพันธกับศิษยเกาท่ีดี

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการแกนักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ควบคูงานวิชาการและการวิจัย

2. ศิษยเกาไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
3. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนานักศึกษา



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี
(3D) มีความรู เจตคติท่ีดีตลอดจน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคท้ัง 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 ระดับความสําเร็จของศิษยเกาท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (มรสน.)

- 5 5 5 5



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายดานการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐานและ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน
 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ
เพ่ิมข้ึน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการและเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินตลอดจน
ประเทศในกลุมอาเซียน

สรางระบบและกลไกการใหบริการทางวิชาการท่ีมีศักยภาพโดยใชจุดเดนในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการเปน
ศูนยกลางถายทอดความรูกับทองถ่ิน จังหวัด กลุมจังหวัด และประเทศกลุมอาเซียน โดยบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม

2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรใหมีความรูและทักษะในอาชีพเพ่ือสามารถใหบริการวิชาการ
3. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินตลอดจนประเทศใน

กลุมอาเซียน
5. การสรางความรวมมือทางวิชาการในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
6. สงเสริมการนําผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. การใหบริการทางวิชาการมีคุณภาพ
2. มีองคความรู ท่ีสามารถใหบริการทางวิชาการสําหรับทองถ่ินและประเทศ

ในกลุมอาเซียน
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการ



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน
(สมศ. 18.1) (มรสน. 5.5.1)

5 5 5 5 5

7 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 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/องคกรท่ีรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ
(สงป.)

80 80 80 80 80



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายดานการศึกษา

นโยบายรัฐบาลท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ

ของประเทศ
นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1 นโยบายดานการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
5. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ไดรับการ

เผยแพร นําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาสังคม
ประเทศ หรือตอยอดในเชิงพาณิชย

 จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเผยแพร
ในวารสาร หรือนําไปใชอางอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือนําไปใชประโยชน หรือตอยอด
ในเชิงพาณิชย

นโยบายรัฐบาลท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการ

ของประเทศ

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
6.2 ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนําไปประยุกต

ใชเชิงพาณิชย และการยกระดับคุณภาพชีวิต
 จํานวนผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกตใช

ประโยชนเพ่ิมสูงข้ึน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ บูรณาการสูการเรียนการสอน
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและประเทศในกลุมอาเซียน

ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เชิงบูรณาการในพ้ืนท่ีหนองหารและภูพาน  ทองถ่ิน จังหวัด
กลุมจังหวัด  และประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือสรางองคความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
โดยเฉพาะดานการอนุรักษพลังงาน มุงสงเสริมการทําวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เพ่ือชี้นําสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการสรางผลงานวิจัยอยางจริงจัง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรค



กลยุทธ : 1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสังคม
2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยลักษณะเครือขายท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจัย งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
4. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสามารถเผยแพรและนําไปใชประโยชน
5. สรางฐานขอมูลทองถ่ิน การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจัยพ้ืนบานเพ่ือเปนศูนยกลาง

ทางวิชาการของทองถ่ิน
6. การสรางบรรยากาศการวิจัยท่ีเอ้ือตอนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ
7. สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน

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

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5) (มรสน. 4.4)
(สงป.)

5 5 5 5 5

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

2.87 3 3 3 3

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

5 5 5 5 5

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

14 14 15 15 16

8 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (สงป.)

10 10 12 12 12



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด
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
ปญญาและภู มิ คุมกัน สามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจํา วันไดอยางเหมาะสม

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาแหลง
เรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

 จํานวนเด็กเยาวชนประชาชนและนักทองเท่ียว
เขาไปใชบริการแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

2. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากข้ึน

 รอยละของผลงานทางศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการ
เผยแพรและเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

 รอยละความสําเร็จของการสงเสริมและ
เผยแพรคุณธรรม จริยธรรม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนเครือขายดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินภายในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน

การพัฒนาระบบและกลไกการสรางเครือขายในการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ใหมีความพรอม
ในการทําหนาท่ี อนุรักษ เผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติ
ทางศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับกวางขวางในระดับชาติและกลุมประเทศอาเซียน
กลยุทธ : 1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

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

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม



ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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/กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

20 21 27 28 30

5 รอยละของนิสิตนักศึกษาท่ีเห็น
ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

85 85 85 85 85

6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอประโยชนของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.)

85 85 85 85 85



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด
เปาหมายเชิงนโยบาย ตัวช้ีวัด

1. สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทผานการรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษา

 รอยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ท่ีเขารับการ
ประเมินในแตละปและไดรับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนองคกรแหงคุณภาพท่ีไดรับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
สรางความเชื่อม่ันกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหมีมาตรฐานและ

สอดคลองกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง

2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบาย 3 ดี
4. สรางวัฒนธรรมขององคกรเชิงคุณภาพและองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : การประกันคุณภาพการศึกษาผานการรับรองมาตรฐาน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
3. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน
 รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูของทองถ่ิน
สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู

ใหเปนท่ียอมรับในระดับท่ีสูงข้ึน
กลยุทธ : 1. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานในทองถ่ินและประเทศเพ่ือนบาน

2. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งสนับสนุนการทํางานในลักษณะ
3. เครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ ภาคเอกชน และองคกรทองถ่ิน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถ่ิน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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



นโยบายรัฐบาลท่ี 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด

เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
1. พัฒนา 5 ศักยภาพของพ้ืนท่ี ใน 5 กลุมอาชีพใหม

ใหสามารถแขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก
 รอยละของผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาท่ี

เขาสูตลาดแรงงาน มีสมรรถนะเปนท่ีพึงพอใจของผูใช
และมีงานทําภายใน 1 ป รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ิมข้ึน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรมนุษยในกลุมประเทศอาเซียนไดมีโอกาสไดรับการศึกษา

และการเรียนรู
พัฒนาทรัพยากรมนุษย จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอาเซียน และจัดการ

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

กลยุทธ : พัฒนาคณาอาจารย บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาใหมีความสามารถและทักษะในดานภาษา
และการสื่อสาร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะในดานภาษาและการสื่อสาร

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

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

85.72 86 87 88 89

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การเสริมสรางการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน



นโยบายรัฐบาลท่ี 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

เปาประสงคเชิงนโยบายและเปาหมาย/ ตัวช้ีวัด
เปาหมายเชิงนโยบาย เปาหมาย/ตัวช้ีวัด

1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมี
คุณภาพ

 หนวยงานของรัฐไมนอยกวารอยละ 80 สามารถ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ

 รอยละความเชื่อม่ันศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอ
ภาครัฐเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10

 คาดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลของประเทศเพ่ิมข้ึน
ไมนอยกวารอยละ 10

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

4. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถสูงข้ึนมี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มืออาชีพ ไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ

 บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม
สามารถใหบริการตอบสนองความตองการและ
เปนท่ียอมรับของประชาชน

 สวนราชการไมนอยกวารอยละ 80 สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล

5. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการ
แผนดินเพ่ิมข้ึน

 สัดสวนโครงการภาครัฐท่ีผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนตอโครงการสาธารณะ
ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน

 รอยละของครัวเรือนท่ีมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือประโยชนสุขของชุมชนและทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การบริหารจัดการที่ดี



เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและเปาประสงคเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการท่ีดตีามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ใหมีประสิทธิภาพ ผานการพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม
เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน มีความเปนมืออาชีพสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรลดชองวางระหวางวัย พรอมกับ
พัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

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

เปาประสงคเชิงกลยุทธ : 1. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงข้ึน สามารถพัฒนางานไดอยางมืออาชีพ
2. มีระบบและกลไกการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ท่ี ตัวช้ีวัด
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 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3)

5 5 5 5 5

7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 5 5 5 5 5



ท่ี ตัวช้ีวัด
ผลการ

ดําเนินงาน
พ.ศ. 2554

คาเปาหมาย

2555 2556 2557 2558

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

4.83 4.85 4.85 4.85 4.85

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

4.74 4.75 4.75 4.75 4.75

10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี
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



ภาคผนวก



คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ท่ี ๗๖๐/๒๕๕๔

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพ่ือใหสอดคลองตามนโยบายและแนวทางยุทธศาสตรของชาติตามแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ สอดคลองกับจุดเนนของกลุมผลิตบัณฑิตปริญญาตรี กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

ดังนั้น  เพ่ือใหการจําทําแผนกลยุทธเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสามารถกําหนดแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ดังนี้

๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. รองอธกิารบดีฝายบริหาร รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดทุีกฝาย กรรมการ
๔. ผูชวยอธิการบดีทุกฝาย กรรมการ
๕. คณบดทุีกคณะ กรรมการ
๖. ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ทุกสํานัก สถาบัน กรรมการ
๗. ประธานสาขาทุกสาขาวิชา กรรมการ
๘. เจาหนาท่ีกองนโยบายและแผนทุกคน กรรมการ
๙. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาท่ีผูรับผิดชอบ  ดังนี้
๑. กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทําแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒. ดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองและเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย กับนโยบายและ

แนวทางยุทธศาสตรของชาติตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ สอดคลองกับจุดเนน
ของกลุมผลิตบัณฑิตปริญญาตรี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔)

/ดําเนินการ…



-๒-

๓. ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔. จัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายปญญา  มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


