


วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. 61 ส่วนราชการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะ/ส านัก/สถาบัน

ก.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและแผน

11 ก.ค. 61 ประชุมส่วนราชการเพื่อถ่ายทอดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะ/ส านัก/สถาบัน

23 ก.ค. 61 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  รอบ 6 และ 9 เดือน ประกอบด้วย

- รายงานสถานะโครงการ
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

คณะ/ส านัก/สถาบัน

ก.ค. - ส.ค. 61 กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานปี 2561 รอบ 6 และ 9 เดือน
รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กองนโยบายและแผน

30 ก.ค. 61 กองนโยบายและแผนจัดท า ร่าง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2562 และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

กองนโยบายและแผน
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ร่าง  ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ค. 61 กองนโยบายและแผนจัดท า ร่าง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจ าปีงบประมาณ 2562 และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

กองนโยบายและ
แผน

9 ส.ค. 61 ประชุมส่วนราชการเพื่อชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ให้ทุกส่วนราชการใชเ้ป็นกรอบในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

กองนโยบายและ
แผน

15 ส.ค. 61 1) ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะ/หน่วยงานเห็นชอบ
2) ส่วนราชการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และค่าน้ าหนักตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
คณะ/หน่วยงาน  ดังนี้

2.1  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
2.2 ตัวชี้วัดและกรอบเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น  
**ส่งให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบัติราชการ

คณะ/ส านัก/
สถาบัน

23 ส.ค. 61 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2562

คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย
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ร่าง  ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ)



วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
31 ส.ค. 61 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

5 ก.ย. 61 ประชุมส่วนราชการ เพ่ือจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ ระบบวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง

14 ก.ย. 61 ส่วนราชการจัดโครงการ ค ารับรองปฏิบัติราชการ (เฉพาะแผนงานบูรณาการ โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการให้บริการวิชาการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองนโยบายและแผนกลั่นกรองก่อน
เสนออธิการบดีลงนาม

กองนโยบายและแผน

28 ก.ย. 61 รวบรวมและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ฉบับสมบูรณ์ กองนโยบายและแผน

ต.ค. 61 จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับสมบูรณ์ให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

กองนโยบายและแผน

15 ต.ค. 61 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 รอบ 12 เดือน ประกอบด้วย

- รายงานสถานะโครงการ 
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คณะ/ส านัก/สถาบัน
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ร่าง  ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ)



วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

29 พ.ย. 61 ส่วนราชการปรับปรุงแก้ไขกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน และลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณะ/หน่วยงานจัดส่งกองนโยบายและแผน จ านวน 1 ชุด พร้อมไฟล์

คณะ/ส านัก/
สถาบัน

มี.ค. – ต.ค. 62 ส่วนราชการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562
รอบ 3, 6, 9, และ 12 เดือน ประกอบด้วย

- รายงานสถานะโครงการ
- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

คณะ/
ส านัก/
สถาบัน

5

ร่าง  ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ต่อ)



แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นครูของแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลด้วยนวัตกรรม”วิสัยทัศน์

ระยะที่เริ่มต้น 
ระหว่างปีที่ 1 - 5

(พ.ศ. 2560 - 2564)

ระยะที่ 2
ระหว่างปีที่ 6 - 10

(พ.ศ. 2565 - 2569)

ระยะที่ 3
ระหว่างปีที่ 11 - 15
(พ.ศ. 2570 - 2574)

ระยะที่ 4
ระหว่างปีที่ 16 - 20
(พ.ศ. 2575 - 2579)

“5 ปีเริ่มต้น การพัฒนาระบบ
และสร้างความพร้อมทุกมิติ”

มุ่งพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการ ด้านการเรียน  
การสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง
ความพร้อมทุกมิติ

START

“พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครู
ของท้องถิ่น”

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้
เป็นครูของท้องถิ่น พร้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้ชี้น าท้องถิ่นพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ท้องถิ่น

“พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครู
ของแผ่นดิน พร้อมบริหาร

จัดการตนเองได้”
มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครู
ของแผ่นดินยกระดบัการเป็น
แหล่งเรียนรู้สู่ระดับชาติและ
นานาชาติ พร้อมกับการเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีจัดการตนเองได้

“พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครู
ของแผ่นดินอย่างยั่งยืน”

การเป็นครูของแผ่นดินอย่าง
ยั่งยืนสามารถตอบโจทย์การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและ
สังคมโลกได้

SUCCESS

SNRU



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

สู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

สู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร

7
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. เป้าหมายหลัก 

ทั้งด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต และงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

1.1 มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “การให้โอกาส” นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าสู่
อุดมศึกษาด้วยรูปแบบหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่ง “Knowledge and Learning Center”

1.2 บัณฑิตมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

1.3 นักศึกษามีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน รักการเรียนรู้ (Love to Learn) และ
พร้อมปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (Relearn) มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและเข้าใจความเป็น สากล (Local - Thai and Global - Thai)

1.4 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง (Model) หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งด้านบุคลากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (Human Wisdom , Economic Wealth ,
Social Well – being and Environment Wellness) และมีความเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก 
(Asean and Global Connect)
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

2.แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลยั

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหลักดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดแนวนโยบาย
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1 Positioning / The Right Direction (ต าแหน่งและทิศทางของมหาวิทยาลัย)
(1) พื้นที่เป้าหมาย (Target  Area)ในระดับต่าง ๆ

>> ระดับท้องถิ่น
- สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  (กลุ่มสนุก)

>> ระดับภาค
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

>> ระดับภูมิภาค
- อาเซียน    เน้นประเทศ  ลาว  เวียดนาม
- อาเซียน + 3  เน้นประเทศจีน
- อาเซียน + 6เน้นประเทศออสเตรเลีย   นิวซีแลนด์
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

(2) กลุ่มเป้าหมาย (Target  Group)

>> นักเรียน ม.6 / ปวช. ในท้องถิ่น

>> ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ / เอกชน / ผู้ประกอบการในท้องถิ่น / ผู้สูงวัย

>> นักเรียน / นักศึกษาจาก ลาว เวียดนาม จีน

2.2 Sizing / The Right Size or Smart Size (มหาวิทยาลัยควรมีขนาดที่เหมาะสมและพัฒนาตามแนวคิด   

จาก “Small is Beautiful”สู่ “Small is Powerful”)

(1) แนวโน้มจ านวนนักเรียน / เด็กวัยเรียนลดลง จ านวนนักศึกษาที่เหมาะสมโดยประมาณ

⚫ จ านวนนักศึกษาใหม่แต่ละปี  ~ 2,200 ± 10%  คน

⚫ จ านวนนักศึกษาทั้งหมด       ~ 9,000 ± 10%  คน

(2) จ านวนบุคลากร / คุณวุฒิ – ศักยภาพ สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา / หลักสูตร

(3) โครงสร้างพื้นฐาน / อาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ - ICT ที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา - บุคลากร
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

2.3 งานจัดการศึกษา (จัดการศึกษาตามความต้องการทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามแนวคิด  
Demand Create Supply)
(1) Degree Programร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร

ในระดับปริญญาให้มีจุดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเท่าทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21
⚫ พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด T – Shap Curriculum Development
⚫ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค (Student Exchange Program)

(2) Non - degree  Programเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ 
หรือหลักสูตรที่เป็นความต้องการขององค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ / เอกชน (Demand Side)

⚫ ส าหรับนักศึกษา มรสน. / บุคลากรในท้องถิ่น / ครู – บุคลากรทางการศึกษา / ผู้สูงวัย
⚫ ส าหรับนักศึกษาจากลาว เวียดนาม และจีน

(3) Work Integrated Learning (WIL) 
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในท้องถิ่น

(4) Entrepreneurship / Entrepreneurial  Culture
สร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

2.4 งานวิจัยและบริการวิชาการ
(1) วิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยใช้Area  Based / Community  Based  Researchให้เป็นแบบอย่างที่ดีใน

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
(2) ศึกษารูปแบบการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว , ป่าเศรษฐกิจชุมชนเพ่ืออาชีพและการพัฒนา อย่างยั่งยืน
(3) ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio - Diversity) เพื่อวิจัย ตลอด Value Chain

ของพืชอาหาร , พืชสมุนไพรและผลผลิตทางเกษตรท้ังพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อ “สร้างสรรค์คุณค่า”
(Value Creation) และท าให้เกิด “มูลค่า” น าไปสู่ OTOP Village / OTOP Market 

(4) ศึกษาความต้องการก าลังคนและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
(กลุ่ม “สนุก” มี 2 สะพาน , 2 สนามบิน , 2 เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

(5) ส ารวจ / รวบรวมเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานทั้งในระดับท้องถิ่น / ภาค / ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

(6) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียน
ระดับปฐมวัย / ประถมศึกษาในท้องถิ่น
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

(7) ศึกษาแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับ Mindfulness และ Executive Fuuntions (EF) กับการพัฒนาเด็กเล็ก
โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา(Mindfulness Research  Project)

(8) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างกรณีตัวอย่าง (Model) ในการส่งเสริมสุขภาวะและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงวัย เพื่อรองรับ Aging Society (มCare  Center  Model)

(9) การบริหารจัดการงานวิจัยโดยตระหนักถึงความส าคัญตลอด Value  Chain(ห่วงโซ่คุณค่า) 
เพื่อน าไปสู่การสร้างทั้ง “คุณค่า” และ “มูลค่า”

2.5 งานด้านวัฒนธรรม
(1) ศึกษาและจัดท า Culture  Mappingโดยใช้ Theme ที่หลากหลาย เช่น แผนท่ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ,

แผนที่พระป่า / พระดี , แผนที่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น
(2) ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบของ

Culture  Tourism / High  Value  Service - Tourism
(3) ส ารวจและส่งเสริมช่างฝีมือพื้นบ้านโดยร่วมกับชุมชนพัฒนาช่างฝีมือพื้นบ้านไปสู่ Art and Craft 

Village / Art  and Craft Market
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

2.6 งานด้านบริหารจัดการ
(1) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
(2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ / วิชาชีพ /

ภาวะผู้น า / กรอบความคิด (Mind - Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(3) ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Management Tools) ให้เหมาะสม

กับองค์กร
(4) พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย (Smart Devices) 

อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart Campusและ Healthy Organization
(5) บริหารจัดการโดยให้ความส าคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้ง Internal และ

External Value Chain Management 
(6) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา

การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

(7) สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสท างานร่วมกับองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ – ประสบการณ์  (Professional Leave)

(8) ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในการสร้างรายได้และพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์

ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย  

และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

(10) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ

ให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุค Thailand 4.0
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

3. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลยัปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.1 ด้านการจัดการศึกษา

(1) พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้ 
School - Integrated Learning (โรงเรียนตาม “โครงการกองทุนการศึกษา” 
“โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School) และโรงเรียนในเครือข่าย) และคณะต่าง ๆ ที่มีศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูง / ครูคุณภาพเป็นเลิศ

(2) คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาท่ัวไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non – degree  Program 
เพื่อเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นักศึกษาและสอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว (Disruptive World) และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

(3) ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน 

(Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเอง และเรียนรู้

ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น

ในการ Upskill, Reskill หรือ Multiskill ในรูปแบบ Non – degree  Program 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน/การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งการ 

Teaching, Coaching และ Facilitating พัฒนาห้องเรียน ให้เป็น Learning Space (Learn for Life, 

rather than Learn for Test) และเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ (Focus on Skills, rather 

than on Knowledge) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) และปรับตัวให้ทันต่อโลก

แห่งการเปลี่ยนแปลง

(5) ด าเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” และ “โครงการให้โอกาสทางการศึกษา” อย่างเป็นรูปธรรมและ

มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ

(6) การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ “การจัดการศึกษา” นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์

และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

3.2 การวิจัยและบริการวิชาการ

(1) ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในท้องถิ่น
ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ

(2) ใช้แนวคิด Ecosociety ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน 
พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง 
ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / 
ป่าเศรษฐกิจครอบครัว

(3) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

(4) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย 
(Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society 

(5) สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาและการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการ
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2 – 3 คน)

(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการก าลังคนในท้องถิ่น/
ภาค

3.3 งานด้านวัฒนธรรม

ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพ่ือพัฒนาต้นแบบ (Model) ของ Culture Mapping, 
Culture Tourism / Art and Craft Village / Art and Craft Market เพ่ือการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้แก่คนในท้องถิ่น



กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

3.4 งานด้านบริหารจัดการ

(1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งดา้นวิชาการ / วิชาชีพ / ภาวะผู้น า / 
กรอบความคิด (Mindset) / ทักษะที่ส าคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมท างานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

(Professional Leave)
(2) พัฒนาอาคารสถานที่และแหลง่ทรพัยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ง Learning Space / 

Co - Working Space / Co - living Space) โดยใช้เครื่องมือและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
(Tools of Management and Smart Device) เช่น Smart Classroom, Internet in the Campus, 
Smart Office, อาคารฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ (ภูพานเพลซ) เป็นต้น

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการ
เผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
(4) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครฐั / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
(5) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ 
ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบรหิารจัดการในยคุ Thailand 4.0
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สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มคีุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง

- - - - - - 5,000,000 5,000,000 

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม - - - - - 7,511,600 - 7,511,600

แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค - - - - - - 22,772,500 22,772,500

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 90,912,100 10,543,700 - - - 176,925,900 - 278,381,700

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - 20,416,600 6,644,600 49,635,300 173,696,000 - 5,100,000 255,492,500 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 13,776,000 3,442,900 25,031,300 150,038,500 - 688,000 192,976,700 

ผลผลิตท่ี 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
-

6,640,600 3,201,700 24,604,000 23,657,500 - 912,000 59,015,800

ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ - - - - - - 1,500,000 1,500,000 

ผลผลิตท่ี 4 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - - - 2,000,000 2,000,000 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน - - - - - 855,700 31,102,500 31,958,200 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น - - - - - - 31,102,500 31,102,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จ านวน 243 คน)

- - - - - 855,700 - 855,700

รวมทั้งสิ้น 90,912,100 30,960,300 6,644,600 49,635,300 173,696,000 185,293,200 63,975,000 601,116,500 
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ร่าง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 2



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้น าการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

23

ปรัชญา

ค่านิยมหลักองค์กร

“ร่วมคิด  ร่วมใจ  ร่วมท าหน้าที่  อย่างมีความสุข”
(4 H’s,  ประกอบด้วย Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization)

Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข 
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อัตลักษณ์

“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

“บัณฑิตเป็นคนด”ี หมายถึง  คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
“มีจิตสาธารณะ”   หมายถึง  มีส านึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เอื้ออาทร 

ต่อผู้อื่น และแบ่งปัน
“มีทักษะวิชาชีพ” หมายถึง  มีความช านาญในวิชาชีพ  มนุษยสัมพันธ์  การสื่อสารและเทคโนโลยี

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”

“มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาส       
ทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

เอกลักษณ์
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วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

พันธกิจ



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
1. ผลิตบัณฑิตครู 1. ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบผ่านมาตรฐาน

ใบประกอบวิชาชีพครู (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ีสอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก 
(ร้อยละ 55)

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ครศุาสตรบัณฑิต  (500 คน)

1. โครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู

1) โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน

2) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูร่วมกับ

บุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
1. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนน 450 (สงป.) (ร้อยละ 20)

2. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ (สงป.) (2,000 คน)

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. คณะครุศาสตร์
2. สถาบันภาษาฯ
3. คณะมนุษยฯ



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. ร้อยละบุคลากรทาง
การศึกษาท้องถิ่นที่ได้รับการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และได้รับวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น
(ร้อยละ 20)

1. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

1) โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

3) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
1. จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ไปใช้ประโยชน์ (สงป.) (20 โรงเรียน)
2. ร้อยละนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีคะแนนผลการทดลองทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (สงป.) (ร้อยละ 50)
3. ร้อยละนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้
เพิ่มขึ้น (สงป.) (ร้อยละ 85)

โครงการอ่อนออกเขียนได้
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน

1. คณะครศุาสตร์
2. คณะมนุษยฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.1.1 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

1.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี    
(สกอ.หลักสูตร 2.2 ) (ร้อยละ 82)

1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาลาว เวียดนาม และ
ภาษาอังกฤษ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเข้า
สู่ตลาดแรงงาน

ทุกคณะ

2. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะ
ภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์ระดับกลางขึ้นไป 
(ร้อยละ 20)

1. ทุกคณะ
2. สถาบันภาษาฯ

3. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีสอบผ่าน
การวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
(ร้อยละ 60)

1. ทุกคณะ
2. สถาบันภาษาฯ

4. ร้อยละบัณฑิตมีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ (ร้อยละ 40)

ทุกคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.1.2 พัฒนาหลักสูตร 1. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น (ร้อยละ 70)

2. โครงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสตูรให้
มีความพร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์
ใหม่
1) การพัฒนาหลักสูตรร่วมท้ังภายในและ
ต่างประเทศ (หลักสูตรแซนด์วิชโปรแกรม
,สหกิจศึกษา
2) โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
3) โครงการรองรับผู้สูงอายุ
4) โครงการหลักสูตรระยะสั้นส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปและผู้สูงอายุ
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร  2 ภาษา

1. ทุกคณะ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(3.25 คะแนน)

ทุกคณะ

3. จ านวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับ
ปริญญา (Non degree Program) 
(4 หลักสูตร)

1. ทุกคณะ 
2. ส านักส่งเสริมฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.2.1 : สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่า

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  
(สกอ.หลักสูตร 2.1)  (ร้อยละ 80)

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ความคิดและมีส านึกสาธารณะ
ให้แก่นักศึกษา
โครงการจิตอาสาท าความ ดีด้วยหัวใจ
เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะ
โครงการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
2. โครงการการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า

1. ทุกคณะ 
2. ส านักส่งเสริมฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งดา้นคุณวุฒิการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

2.3.1: การส่งเสริมให้
อาจารย์และนักวิจัยมี
ความเป็นมืออาชีพ

1.ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.) (ร้อยละ 26)

1.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น
2.โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ
3.โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์
มืออาชีพ

1. ทุกคณะ 
2. งานบริหารบุคคลและ
นิติการ กองกลาง

2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ(สกอ.) (ร้อยละ 28)

1. ทุกคณะ 
2. งานบริหารบุคคลและ
นิติการ กองกลาง

3. ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มีระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น 
(ร้อยละ 15)

1. ทุกคณะ 
2. สถาบันภาษาฯ

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน    
การสอนของอาจารย์ ( ร้อยละ 100 )

โครงการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

1. ทุกคณะ 
2. ส านักส่งเสริมฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ 
ทุกระดับสู่การรับใช้
สังคม

1.ร้อยละของงานวิจัยท่ีด าเนินการร่วมกับชุมชน 
(ร้อยละ 90)

โครงการการวิจัยและบริการวิชาการเชิง
พื้นท่ีในท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขความยากจนของประชาชนใน

เขตชนบท (ระดับ 5)
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชน           
ในเขตชนบท

ทุกคณะ 

2 ระดับความส าเร็จของการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ทุกคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับ
การยอมรับในระดับสากล

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.2.1 พัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ     
(ร้อยละ 90)

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้าน 
สังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และปัจจัยท่ีสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม

1. ทุกคณะ 
2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน (สงป.) (11 โครงการ)

โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.3.1 บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับการรับใช้
สังคม

จ านวนผู้ท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(400 คน)

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. ทุกคณะ 
2. สถาบันภาษาฯ

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
1. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ระดับ 5)
1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุกคณะ 

2. ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับ
ใช้สังคม (มรสน.) (ร้อยละ 80)

2. โครงการบูรณาการ พันธกิจมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

1. ทุกคณะ 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ

3. ระดับความส าเร็จของการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม (ระดับ 5) 4. โครงการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 1. ทุกคณะ 
2. สถาบันภาษาฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4.1.1 ยกระดับ
การบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ

1.การเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 88) 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหาร ให้มีคุณภาพ
1) โครงการบริหารหน่วยงาน
2) โครงการบริหารจัดการพื้นท่ี
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
สายงาน ระบบสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์
4) โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5) โครงการบริหารงบประมาณ
2. โครงการยกระดับโครงสร้าง ICT
1) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย
พื้นฐานอินเตอร์เน็ต
2) โครงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย2. ผลการบริหารงานของคณะ/ส านัก/สถาบัน 

(3.94 คะแนน) ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย3.จ านวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน

การบริหารจัดการ (2 ระบบ)
ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย

4.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(ร้อยละ 84)

ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย

5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 80)

ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย

6.จ านวนฐานข้อมูล DMC 
(Data Management Center) (5 ฐานข้อมูล)

ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/บัณฑิต
วิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4.2.1 พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน

1. ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการบริหาร
จัดการ (ร้อยละ 70)

1. โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนา
บุคลากรมืออาชีพ
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพและ
เสริมสร้างความสุขในองค์กร

ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/
บัณฑิตวิทยาลัย

2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับความก้าวหน้า
ตามสายงานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ร้อยละ 20)

ทุกคณะ/ส านัก/
สถาบัน/
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวชี้วัด/ โครงการหลัก เพ่ิมใหม่

ตัวชี้วัด โครงการหลัก/โครงการย่อย
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ระดับความส าเร็จของจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย
(ระดับ 5)

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามจุดเน้นสภา
มหาวิทยาลัย

ทุกคณะ/ส านัก/สถาบัน/
บัณฑิตวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด

สกอ. สงป. มรสน.
ยุทธศาสตร์ 

4 ปี

1. การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

9
(4+5)

- 5 4

2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

2.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

2.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิ

การศึกษาต าแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ

12
(11+1)

5 - 7

3. การพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืนบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1 ท้องถ่ินมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนและด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่อสังคม
และได้รับการยอมรับในระดับสากล

3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนง
ทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถ่ินและระดับสากล

9
(3+6)

- 1 5 3

4. การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น
ด้านการบริหารจัดการ

9 - - 1 8

รวมจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 39 5 6 6 22

กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏบิัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แบบฟอร์มแผนปฏบิัตริาชการ 
ชื่อหน่วยงาน...............................................

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารหมายเลข 3
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ระบุชื่อ) คณะ/หน่วยงาน.............................................

เอกสารหมายเลข 4



เอกสารที่ต้องด าเนินการ

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบ 6 และ 9 เดือน

ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่  20 ก.ค. 61

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของของคณะ ส านัก สถาบัน และ
บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562                             
ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61
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จบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ
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