
1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรูความสามรถเฉพาะดาน 1. จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามมาตรฐาน

2. บุคลากรมีความเปนกันเองสมานฉันทภายในองคกร 2. คุณวุฒิการศึกษายังไมไดมาตรฐาน

3. สภาพแวดลอมของการทํางานเหมาะสม 3. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไมเพียงพอ

4. บุคลากรรุนใหมพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง 4. ทํางานแทนกันไมได

5. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

6. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 6. ขาดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร

7. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะการวิจัยใหแกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 7. บุคลากรขาดความกระตือรือลนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

8. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เหมาะสม เชน การ

รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาที่พัก

8. บุคลากรสายสนับสนุนไมสามารถสูตําแหนงที่สูงขึ้น

9. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 9. สวัสดิการเรื่องคารักษาพยาบาล

10. มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ใหบุคลากร นักศึกษา  และชุมชน ไดออกกําลังกายและนันทนาการ

ตางๆ เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี

10 ประเมินสองรอบขึ้นเงินเดือนรอบเดียว

11. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง เปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาบุคลากร 11. การตอสัญญาจางเปน 1 ป 3 ป และ 5 ป

12. มีโครงสรางการบริหารองคกรที่ชัดเจน 12. บุคลากรขาดการพัฒนา ทํางานไมตรงตามศักยภาพตน

13. 13. การรับบุคลากรในระบบอุปถัมภมากเกินไป จึงไดคนไมตรงตามตองการ

14. 14.

15. 15.

แบบฟอรม
การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภายใน(SW) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)





1. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุมใหม 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

ภัยคุกคาม  (Threats)โอกาส  (Opportunities)

ภายนอก (OT)



ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

เดิม ใหม มติจากที่ประชุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร

เปาประสงค 1.1 บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมตาม

                    สายงานและตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค 1.1 บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพที่เหมาะสมตาม

                    สายงานและตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

              การเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

              การเรียนการสอน

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการพัฒนาทักษะการวิจัยและการบริการ

วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับการพัฒนาทักษะการวิจัยและการบริการ

วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

              ทั้งในและตางประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

              ทั้งในและตางประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน

             การเรียนรู

 -

เปาประสงค 1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพ

                   ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

เปาประสงค 1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพ

                   ในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  -

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานหรือนวัตกรรมทางวิชาชีพ  -

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการวิจัยและ

             งานสรางสรรค

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการวิจัยและ

             งานสรางสรรค

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่นําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน

การ

             ปฏิบัติหนาที่

 -

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงานสนับสนุน ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงานสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ

เปาประสงค 2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางาน เปาประสงค 2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางาน



เดิม ใหม มติจากที่ประชุม

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับความกาวหนาตามสายงาน ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับความกาวหนาตามสายงาน

เปาประสงค 2.2 ปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

                   มหาวิทยาลัย

เปาประสงค 2.2 ปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

                   มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง

เปาประสงค 2.3 การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒ เปาประสงค 2.3 การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน

              ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน

              ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย



เดิม ใหม มติจากที่ประชุม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร

เปาประสงค 3.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เปาประสงค 3.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตัวชี้วัดที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนําการ

บริหาร

                             มหาวิทยาลัยในยุคใหมที่กาวทันการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนําการ

บริหาร

                             มหาวิทยาลัยในยุคใหมที่กาวทันการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงค 4.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะการบริหาร เปาประสงค 4.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะการบริหาร

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะการบริหาร ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะการบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู

เปาประสงค 5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนองคกรแหงการเรียนรู (ปรับกระบวนทัศน

                  วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนว

ใหม)

เปาประสงค 5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนองคกรแหงการเรียนรู (ปรับกระบวนทัศน

                  วัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการแนว

ใหม)

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการความรู  -

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันที่มีการบริหารจัดการความรู ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันที่มีการบริหารจัดการความรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

                             ไวกับหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง

                             ไวกับหนวยงาน

เปาประสงค 6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสรางแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาบุคลากรที่มี

                   สมรรถนะสูงไวกับหนวยงาน

เปาประสงค 6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสรางแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ ในการรักษาบุคลากรที่มี

                   สมรรถนะสูงไวกับหนวยงาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา

             และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุรภาพและประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราคงอยูของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

เปาประสงค 7.1 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกบุคลากร เปาประสงค 7.1 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของแผนการใหสวัสดิการของบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของแผนการใหสวัสดิการของบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของขาราชการและผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมการทํางาน

             และระบบงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของขาราชการและผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมการทํางาน

             และระบบงาน
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