
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
กรอบแนวคิดการทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  
พ.ศ. 2559 - 2562 



 

 

 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และ    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 13 14 16 และ17 
ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับ แผน
บริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบันเกณฑ์
มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นกลไกเร่งรัดการดําเนินงานของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทําแผนให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพ่ือนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ของท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและประเทศชาติต่อไป 
ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559-
2562 ขึ้น 
 
กระบวนการจัดทําแผน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562 จัดทําขึ้นโดยกระบวนการ   
มีส่วนร่วมจากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน บนพ้ืนฐานข้อมูลสําคัญที่นํามาวิเคราะห์และประมวลผล ประกอบด้วย       
1) ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ประวัติของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศพ้ืนฐาน       
2) ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยของผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3) กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2556-2560 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4) แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ฉบับผู้บริหาร) พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของอธิการบดีและทีมงานใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 5) ข้อมูลการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม (SWOT) 6) ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศและอุดมศึกษา ได้แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  
 

กรอบแนวคิดการทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พ.ศ. 2559 - 2562



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 
 
 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2562 มีขั้นตอนดังน้ี  

1) การรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 -
2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2556 มีการระดมความคิดเห็นจากประชาคมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ัง
สํารวจความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนภาครัฐบาล ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  

2) การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และแนวทางการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยผู้บริหารทุกระดับ 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่การปฏิบัติ             
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย            
ทุกระดับ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะ ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/
บัณฑิตวิทยาลัย ประธานสาขาวิชา และหัวหน้างาน ร่วมกันพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และกําหนด         
แนวทางการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
พ.ศ. 2559-2562 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแผนระดับอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์อาเซียน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

่ ่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย 

ปรัชญา พันธกิจ ค่านิยม 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

แนวทางการพัฒนาตามความคิดเห็นของ
ประชาคมท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 
มหาวิทยาลัย 

สารสนเทศพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย 



 

 

3) การทบทวนและกลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ฯ และพิจารณาแนวทางการนํายุทธศาสตร์ฯสู่การปฏิบัติ 
จากการท่ีผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติแล้วน้ัน ยังพบว่าการที่จะนํา
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันต้องตระหนักถึงสถานการณ์การบริหารในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
มา ทั้งในด้านผลสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือนําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการจัด
ประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556 ซึ่งผู้บริหารประกอบด้วย อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะ ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับทราบ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ที่
เกิดขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และ
ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  

4) การทบทวนและยืนยันแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ โดยในการจัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
ได้นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้ร่วมกัน
พิจารณา ให้ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมทั้งยืนยันแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหาร
และพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2556 - 2560  

5) คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นําข้อมูลที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผล
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556-2560 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ 7/2557 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และที่ประชุมมีมติให้
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป  

6) คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานําเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย           
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 - 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ 8/2557 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
(ระเบียบวาระที่ 5.2) มติที่ประชุมเห็นควรให้นํา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 
2556 - 2560 กลับไปทบทวนใหม่ 

7)  มหาวิทยาลัยจัดโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            
พ.ศ. 2559 - 2562 ขึ้น โดยได้นําร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 มาร่วมกันพิจารณาทบทวนและจัดทําร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556-2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 

8) มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9) ผู้ บริหาร  ประกอบด้วย  อธิการบดี  รองอ ธิการบดี  ผู้ ช่ วยอ ธิการบดี  ประชุมพิจารณา             
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18  มิถุนายน 
2558 ณ ห้องประชุมทิพเกสร ช้ัน 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
          10) คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นําเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559-2560 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่ 6/2558 วันที่ 22 



 

 

มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบและมีมติให้นําเสนอต่อ   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป  
 
 โดยรายละเอียดของแผนสําคญัที่ใช้เป็นข้อมลูประกอบ มีดังต่อไปน้ี  

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในประเด็นยุทธศาสตร์            
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนได้ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่สําคัญซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ให้ความสําคัญ ในการนํามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเช่น 

- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา             
ทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย         
พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก การพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรม
ในระดับปัจเจก จัดให้ให้มีระบบการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น 

- การสร้างโอกาสและการกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยลดข้อจํากัดของการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาช้ันสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต”             
โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักชําระหน้ีแก่ผู้เป็นหน้ีกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดย
ปรับเปลี่ยนการชําระหน้ีเป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับให้
เอ้ือต่อการขยายโอกาส โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะจัดให้มีระบบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน”เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

- จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ   
โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และ
สนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์
อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ 

- พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยใช้เครื่องมือในการเร่ง
ยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือ
กลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก 

- การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน          
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ เป็นต้น 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 



 

 

 
 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 
6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ    
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เ พื่อใ ช้ เ ป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ   
  การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือเรียกช่ือย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี 
นับต้ังแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ.            
ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง
(พ.ศ. 2549 - 2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ในการประเมินรอบที่สาม
ของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลักการ
ประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากน้ัน การประเมินคุณภาพจะมีความ
สอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่แต่ละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการรูปแบบและวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการดังต่อไปน้ี 

1) เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิด 
หรือการให้คุณให้โทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง             
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย           

ที่เก่ียวข้อง 
5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตาม 

ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลาย

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
กับการประกันคุณภาพการศกึษา



 

 

ในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของ
สถาบันและผู้เรียน 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ .ศ . 2551–2565) คือ            
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัฒน์สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การ
กํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพ             
เชิงระบบ”  
 
 
 
  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กําหนดวิสัยทัศน์ คือ อุดมศึกษา
เป็นแหล่งความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืน สร้างสังคมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพตามความต้องการของสังคม มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการสื่อสารและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้น
การใช้กลยุทธ์ผ่านการนําองค์กรเชิงรุก และกลยุทธ์การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญด้านการสอน 
และการวิจัย เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทําให้สังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

 
 
 
 

อัตลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย  
  เป้าหมายสําคัญในการดําเนินการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาและผลิต
บัณฑิตที่มีลักษณะเป็นอัตลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังน้ี  

1) บัณฑิตเป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ 
2) นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน  
3) นักศึ กษามี ระ เ บียบ วิ นัย  รู้ จั กห น้าที่  มีความรับผิ ดชอบ  ตรง ต่อ เวลา  และทํ า งาน             

ด้วยความทุ่มเท   
4) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความภาคภูมิใจในองค์กรมีความตระหนัก

ต่อสิ่งแวดล้อม  และพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2556 - 2560 
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 



 

 

กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย             

มีจริยธรรม มีจุดเด่น และนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ มีรายละเอียดดังน้ี 
1. การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 

 1.1 การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ 
1) พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ เรียน และผู้ ใ ช้บัณฑิต             

และเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
2) พัฒนาหลักสูตรต่อยอด ที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิตจากประสบการณ์ทํางาน 

เพ่ือส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)  
3) พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ (Sandwich Program) โดยการหาพันธมิตรทางการศึกษากับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
4) การรับนักศึกษามีหลากหลายวิธี เพ่ือให้ตรงตามความต้องการแท้จริง ตรงตามความถนัด 

และเป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน เช่น การรับตรงในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ การสอบคัดเลือกทั่วไป เป็นต้น  
5) การให้โอกาสทางการศึกษา เช่น การรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ คนดี กีฬาเด่น 

และสานต่อโครงการให้ทุนทางการศึกษาเด็กบ้านทานตะวัน 
6) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวางแผน       

การเรียนได้เอง เช่น สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีได้เองตามความสนใจ  
7) การจัดการเรียนการสอนเน้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้กระบวนการ จิตตปัญญาและ

เสริมสร้างทักษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การเรียนรู้จากปราชญ์
ชาวบ้านโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือสร้างทักษะให้ฝึกการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สรุปบทเรียนได้  

8) จัดการศึกษาแบบองค์ รวม  โดยมีการศึกษาซึ่ ง เ ช่ือม ต่อศูน ย์หนองหารศึกษา             
และค่ายอาสาพัฒนา  หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9) พัฒนาทักษะที่จําเป็น เช่น พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้นักศึกษา  

10) ส่งเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเข้ากับ
กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และได้ศึกษาบริบทจากประสบการณ์จริง  

11) มีโครงการแนะแนว พัฒนาต่อยอดความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเพ่ือดึงดูด
ให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

12) พัฒนาโรงเ รียนวิถี ธรรมแห่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เ พ่ือเ ป็นสถานที่             
ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนวิถีธรรม และ ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพแก่             
บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

 
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินด้วยเครือข่าย 

1) ส่งเสริมการศึกษาทรัพยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เช่น หนองหาร
ศึกษา เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชพันธ์ุในท้องถิ่น และชนเผ่า เป็นต้น 

2) สนับสนุนหน่วยงานวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit) เช่น โครงการหมู่บ้านราชภัฏ และ
ศูนย์หนองหารศึกษา  



 

 

3) สนับสนุนให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทํา วิจัยในลักษณะงานวิจัยแบบร่วมมือ 
(Collaborative Research)  

4) ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เช่น ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก 
(Thermo-electrics Research Center) ศูนย์ครามศึกษา (Indigo Study Center) เป็นต้น  

5) ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นที่สร้างประโยชน์       
ในภาครัฐและเอกชน  

6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัย และการบริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  
 2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ี  

1) การบริหารต้องมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
2) การเสริมสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 
3) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
4) การสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5) การรักษาระดับของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนํา ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
3. การพัฒนาบุคลากรให้ มีคุณภาพ  โดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ังสายวิชาการและ             

สายสนับสนุน ดังน้ี  
 3.1 บุคลากรสายวิชาการ  

1) มุ่งเน้นการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยวางแผนการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ
ต้ังแต่ระดับคณะ และสร้างระบบที่เอ้ือต่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  

2) สนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น และเน้นการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกให้สูงขึ้น  
และเน้นการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกให้มีจํานวนมากข้ึน  และต้องตรงตามความต้องการของสาขาวิชาและตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและสังคม  
4) มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange Staff 

Program) 
5) พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ ทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
6) การพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างทักษะวิธีคิด  

 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
1) เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมตามตําแหน่งงาน 
2) พัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เช่น เชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่

บุคลากร (Visiting Scholar) ส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรม/เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เป็นต้น 
3) การพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ             

ทักษะการให้บริการ ทักษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ             
อย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในองค์กร 
 
 



 

 

 
 
  
 ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของอธิการบดี และทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 - 2559 ได้นํามากําหนดเป็นแผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บริหาร)             
(พ.ศ. 2556 - 2559) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
นโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            
พ.ศ. 2556 – 2559 
วิสัยทัศน ์
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่มีจุดเด่น เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. มหาวิทยาลัยมจีุดเด่นในระดับคณะของตนเองที่สามารถเช่ือมโยงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ 
2. บัณฑิตมีคุณลกัษณะเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ และเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ 
3. มหาวิทยาลัยมผีลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่ากว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน 
4. มหาวิทยาลยัมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองคค์วามรูท้ี่นําไปสูก่ารให้บริการสังคมสามารถเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นได้ 
5. มหาวิทยาลัยมรีะบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับสังคมได้ 
6. ศิลปวัฒนธรรมได้รับการทํานุบํารุงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
7. มหาวิทยาลัยมคีวามพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ ์

1. สร้างจุดเด่น 
1.1   สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด“หน่ึงคณะ หน่ึงสาขาวิชา” 
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเด่น มคีวามหลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้

บัณฑิตทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับอาเซียน และได้มาตรฐานตามกรอบ TQF พร้อมทั้งจัดต้ังคณะ กรรมการ
เฉพาะดูแลระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองค์กรต่างประเทศในการพัฒนา
ผลงานวิจัย 

1.4 พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.5 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

2. สร้างคน 
2.1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ “เป็นคนดี มีจติสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” 

1) วางแผนที่เส้นทางการพัฒนานักศึกษาให้มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบ้ริหาร) (พ.ศ. 2556 – 2559) 



 

 

2) สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
3) พัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
4) จัดระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร 

2.2 พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน “เป็นคนดี มีจรรยาบรรณ เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ” 
1) สายวิชาการ 

1.1) ผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้นและมคีณุวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและ
ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 

1.2) พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยอาวุโสเป็นทีมพ่ีเลี้ยง 
2)  สายสนับสนุนวิชาการ 

2.1)  สร้างเส้นทางความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล 
2.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตําแหน่งตามสายงาน 

 3)  สายบริหาร  
  3.1)  พัฒนาความพร้อมผู้บริหารที่มีวาระทุกระดับให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
  3.2)  พัฒนาผูบ้ริหารระดับประธานสาขาวิชา 
  3.3)  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับสูงให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
 4)  ส่งเสริมการพัฒนา ตนเองทุกรูปแบบภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผล และตรงตาม
สมรรถนะตามสายงาน 
 5)  นําหลักการของการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้จริงจงัมากขึ้น 
 6)  ปรับสถานภาพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทต่างๆ ใหม้ีความแตกต่าง
กันน้อยที่สุด ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให้ 
 7)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านที่พักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ําเป็นสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

3. สร้างผลงาน 
3.1  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญา้สู่อาเซียน 

1) กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่เน้นความเป็นท้องถิ่น 
2) สร้างทีมวิจัยทีเ่ข้มแข็ง 
3) พัฒนาระบบและกลไกการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเป็นรปูธรรม 
4) จัดสรรทุนวิจัยให้กับคณะในอัตราที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานงานวิจัย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
6) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
7) ส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนและการผลิตสื่อการสอน 
8) สร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

3.2  บริการวิชาการแบบมืออาชีพ 
1) จัดต้ัง “ศูนย์พัฒนาจังหวัด” 
2) พัฒนาศูนย์ภาษา  ให้เป็น Language Park 

3.3  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) สร้างศูนย์วัฒนธรรมมีชีวิต 
2) แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในกลุม่อาเซยีน 



 

 

แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บรหิาร) (พ.ศ. 2556 – 2559) 
ประกอบด้วยนโยบาย 5 ด้าน ดังน้ี 

1) นโยบายด้านการบริหารองคก์ร 
1. บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
2. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน “เป็นคนดี มีจรรยาบรรณ เช่ียวชาญทักษะวิชาชีพ” 

2.1  สายวิชาการ 
1) ผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากขึ้น และมีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้นและ 

สามารถทดแทนอัตราที่เป็นสาขาขาดแคลน 
2) พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่โดยมีนักวิจัยอาวุโสเป็นทีมพ่ีเลี้ยง 
3) จํานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีนักวิจัยอาวุโสเป็นทีมพ่ีเลี้ยง 

 2.2  สายสนับสนุนวิชาการ 
1) สร้างเส้นทางความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตําแหน่งตามสายงาน  

2.3 สายบริหาร 
  1)  พัฒนาความพร้อมผู้บริหารที่มีวาระทุกระดับให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

  2)  พัฒนาผู้บรหิารระดับประธานสาขาวิชา 
  3)  ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารระดับต้น และระดับสูงให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

3. ส่งเสริมการพัฒนา ตนเองทุกรูปแบบภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผลและตรงตามสมรรถนะ    
ตามสายงาน 

4. นําหลักการของการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้จริงจังมากขึ้น 
5. ปรับสถานภาพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทต่างๆ ให้มีความแตกต่างกันน้อย

ที่สุด ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให้ 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านที่พักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
2) นโยบายด้านการเรยีนการสอน 

1. สร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด“หน่ึงคณะ หน่ึงสาขาวิชา” 
2. พัฒนาหลักสูตรที่มีจุดเด่น มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับอาเซียน และได้มาตรฐานตามกรอบ TQF พร้อมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะดูแล
ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

3. วางแผนที่เส้นทางการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
5. พัฒนานักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
6. จัดระบบดูแลนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร 

3) นโยบายด้านการวิจัย 
1. ระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองค์กรต่างประเทศในการ

พัฒนาผลงานวิจัย 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญ้าสู่อาเซียน 



 

 

2.1 กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่เน้นความเป็นท้องถิ่น 
2.2 สร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง  
2.3 พัฒนาระบบและกลไกการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม  
2.4 จัดสรรทุนวิจัยให้กับคณะในอัตราที่เพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานงานวิจัย 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
2.6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
2.7 ส่งเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนและการผลิตสื่อการสอน  
2.8 สร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

4) นโยบายด้านการบริการทางวิชาการ 
1. ระบบและกลไกการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. บริการวิชาการแบบมืออาชีพ 

2.1 จัดต้ัง “ศูนย์พัฒนาจังหวัด”  
2.2 พัฒนาศูนย์ภาษา ให้เป็น Language Park 

 5)  นโยบายด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 1. สร้างศูนย์วัฒนธรรมมีชีวิต  

2. แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 - 2560 เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2556 และทําการทบทวนและ
วิเคราะห์อีกคร้ังในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย            
พ.ศ. 2559 - 2562 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2558  ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3  อาคาร  10  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี                   

 
1. ด้านการผลติบัณฑิต  
     จุดแข็ง (Strengths)  
  1) มหาวิทยาลยัให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีวิธีการรับเข้าศึกษาหลายวิธี         
และใหทุ้นการศึกษาแก่นักศกึษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
  2) มหาวิทยาลยัมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาทั้งระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1) คุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมยังไม่
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไม่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะชีวิตให้นักศึกษาได้เต็มรูปแบบ  
  3) ทรัพยากรทางการศึกษา ได้แก่ เทคโนโลยีห้องเรียนคุณภาพ ยังไม่มีเพียงพอหรือขาดการบริหารจัดการ
ที่ดีทําให้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อกระบวนการเรียนการสอน   
  4) หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผูใ้ช้บัณฑิต  
  5) หลักสูตรบางหลักสูตรยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
ทั้งในด้านตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 
 

 โอกาส (Opportunity)  
  1) รัฐบาลมีโครงการสร้างรถไฟรางคู่จากหนองคายถึงกรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มหาวิทยาลัยควรเตรียมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนและภาษาที่สําคัญอ่ืนๆ เช่น จีน เป็นต้น  
  2) แนวโน้มการเป็นสังคมผู้สงูอายุ ความต้องการรับการศึกษาและบริการสําหรับคนวัยทํางานหรือ
ผู้สูงอายุมีมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรมีการสาํรวจความต้องการและเร่งพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนวัยทํางานหรือผู้สูงอายุ 
  3) แนวโน้มความต้องการบัณฑิตที่เน้นทักษะชีวิต (Soft skill) มากกว่าทกัษะวิชาชีพ (Hard skill) 
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะชีวิตควบคู่กับทักษะ
วิชาชีพ เช่น ใช้วิธีการสอนแบบ Problem based learning เป็นต้น 
 
 
  



 

 

 

 อุปสรรค (Treat)   
  1) แนวโน้มประชากรในวัยเรียนลดลง ส่งผลให้จํานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ามีจํานวนลดลง มหาวิทยาลยั
ควรศึกษาความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  
 2) การประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน และมีการประเมินที่
มีรายละเอียดมากข้ึน  
 3) การผลิตครใูนภาพรวมของประเทศเกินความต้องการ รัฐบาลมีแนวนโยบายการผลิตครูแบบปิด 
มหาวิทยาลัยควรกําหนดจุดเด่นในการผลิตครูเพ่ือรองรับนโยบายการผลิตครูและสอดคล้องกับความต้องการครู  
ในสาขาวิชาต่างๆ  
 

2. ด้านการวิจัย  
     จุดแข็ง (Strengths)  
  1) มีการจัดสรรทุนภายใน และแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ทําให้มีแหล่งทุนวิจัยที่
หลากหลาย สามารถสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาได้ 
  2) งานวิจัยมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน    

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1) ขาดมาตรการจูงใจในการทําวิจัย  
  2) การเผยแพร่ผลงานวิจัยยังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนผลงานวิจัยที่เพ่ิมมากขึน้ 
 

 โอกาส (Opportunity)  
  1) มีแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกหลากหลายมากขึ้น หน่วยงานระดับกระทรวงมีการสนับสนุนทุนวิจัย      
ด้านต่างๆ ที่คณาจารย์และนกัวิจัยสามารถขอรับทุนได้ตามความต้องการและความถนัด  
  2) มีทรัพยากรในพ้ืนที่สําหรับการวิจัยท้องถิ่น เช่น หนองหาร ภูพาน กลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นต้น  
 

 อุปสรรค ์(Treat)   
  1) พ้ืนที่วิจัยไม่เอ้ือต่อการวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยในบางศาสตร์ 
 

3. ด้านการบรกิารวิชาการ  
     จุดแข็ง (Strengths)  
  1) การบริการวิชาการแก่ชุมชนสามารถเป็นที่พ่ึงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้  
 แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  
 

 โอกาส (Opportunity)  
  1) ชุมชนให้ความร่วมมือและยังมีความต้องการรับบริการวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ทําใหค้ณาจารย์และ
บุคลากรได้จัดบริการวิชาการและบูรณาการกับการกระบวนการเรียนการสอนทําให้เกิดการเรียนรู้ 
 

 อุปสรรค ์(Treat)   
  1) มีมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่แข่งขันในการให้บริการวิชาการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือ
หน่วยงานภายนอกน้อย 
  2) วิถีชีวิต จารีต ประเพณีของชุมชนบางพ้ืนที่มีข้อจํากัดในการให้บริการวิชาการ  
  3) ความต้องการรับบริการของประชาชนมีหลากหลายทั้งในประเด็นที่ต้องการรับบริการ และพ้ืนที่บริการ 
ทําให้ไม่สามารถจัดบริการให้ครอบคลุมตามความต้องการของประชาชนได้ทุกส่วน 
  



 

 

 

4. ด้านการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
     จุดแข็ง (Strengths)  
  1) การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานที่ชัดเจน มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1) ยังไม่มีแผนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นรปูธรรมชัดเจน 
 

5. ด้านการบรหิารจัดการ  
     จุดแข็ง (Strengths)  
  1) การบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี   
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  1) ระบบการบริหารการเงินไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน  
  2) ขาดการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการของหน่วยงานย่อย  
  3) ระบบการส่งเกรดมีหลายขั้นตอน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 



 

 

 
 
 
ปรัชญา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ            
บนพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม ร่วมช้ีนําการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 
วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ พร้อมเข้าสู่
ระดับสากล 
คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
 หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น และมีคุณค่าทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการ 
บูรณาการความเป็นท้องถิ่น ความเป็นสากล คุณธรรม และจริยธรรม ในการดําเนินพันธกิจสําคัญให้บรรลุ
เป้าหมายและก่อให้เกิดคุณค่าแก่สังคม และมีคุณค่าทางวิชาการ ดังน้ี     
  1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมนําความรู้ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
  2) ผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ โดยบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาในระดับสากล 
  3) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและย่ังยืน และเผยแพร่ความรู้ในระดับ
สากล 

 
ค่านยิมหลักองค์กร 

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

Head หมายถงึ ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
Hand หมายถงึ ร่วมทํา ร่วมทําหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  
 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
พ.ศ. 2559 - 2562



 

 

อัตลักษณ์   
 บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ 
 
เอกลักษณ์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1) บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม             
และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสมรรถนะใน
ระดับอาเซียน  
  2)  ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิด
คุณค่าต่อสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
 3) การบริการวิชาการท่ีเป็นที่พ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน และเกิดความร่วมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล      
  4) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์ในระดับ
ภูมิภาค  
  5) การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดประเด็นยทุธศาสตร ์



 

 

  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและ             
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของหน่วยงาน  

 ที ่ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
พ.ศ. 2558 

ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม (สกอ. 1.1) 

2 2 2 2 2 

2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 

2 2 2 2 2 

3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารง 
ตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 

2 2 2 2 2 

4 การบริการนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและศิษย์เก่า (สกอ. 1.4)

3 3 3 3 3 

5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(สกอ. 1.5) 

3 3 3 3 3 

6 ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้
งานทําตรงสาขา (สงป.) 

75 75 75 75 75 

7 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ (ก.พ.ร. 2) 

3 3 3 3 3 

8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต (ก.พ.ร. 3.1) 

3 3 3 3 3 

9 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 3.2) 

3 3 3 3 3 

10 บัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์ระดับความรู้
ภาษาอาเซียน (มรสน.1.1) 

3 3 3 3 3 

11 ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย            
(มรสน.1.2) 

3 3 3 3 3 

   

 

 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร ์



 

 

กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ 
1.1 การผลิตทีม่ีคุณภาพตามกรอบ TQF พร้อมอยู่ใน 
     ประชาคมอาเซียน 

1.1.1 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
     เป็นตามมาตรฐาน TQF  
1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษา
ลาว เวียดนาม และภาษาอังกฤษ 

1.2 พัฒนาหลกัสูตรที่หลากหลาย สอดคลอ้งกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

1.2.1 พัฒนาหลักสูตรทีส่อดคล้องกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

1.3.1 พัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ความรู้ ความคิดและ 
มีสํานึกสาธารณะให้แก่นักศกึษาและศิษย์เก่า 

1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
 

1.4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับการบริหาร
หลักสูตร 
1.4.2 ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์  

     



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี 

มีนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม มีคุณค่าทางวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับสากล 
    ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของหน่วยงาน  

 ที ่ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
พ.ศ. 2558 

ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(สกอ. 2.1) 

3 3 3 3 3 

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 

2 2 2 2 2 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3)  

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

4 ร้อยละของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ
(สงป.) 

85 85 85 85 85 

5 จํานวนงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  
(มรสน. 2.1) 

3 3 3 3 3 

6 จํานวนงานวิจัยที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ       
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
 (มรสน. 2.2) 

3 3 3 3 3 

 
 กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีประสทิธิภาพ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบวงจร 2.2.1 สนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทให้แก่บุคลากรทุกสาย

งาน และนักศกึษา 
2.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุกกลุ่ม 
2.2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้

จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการท่ีเป็นที่พ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอด

องค์ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน และเกิดความร่วมมือการบริการทาง
วิชาการในระดับสากล    
     ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของหน่วยงาน  

 ที ่ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
พ.ศ. 2558 

ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 กระบวนการบริการวิชาการแก่
สังคมที่มีประสทิธิภาพ (สกอ. 3.1) 

3 3 3 3 3 

2 ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ        
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ (สงป.) 

80 80 80 80 80 

3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชน เข้ารับการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน (สงป.) 

3 3 3 3 3 

4 จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ (มรสน. 3.1) 

3 3 3 3 3 

 
 กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3.1.1 การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพบูรณาการกับ    
การเรียนการสอนและการวิจัย 

3.2 สร้างความร่วมมือการบริการทางวิชาการในระดับ
สากล 

3.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบริการ
วิชาการ 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

อย่างสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค  
    ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน  

 ที ่ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
พ.ศ. 2558 

ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 

3 3 3 3 3 

2 จํานวนผลงาน/กิจกรรมทีม่ีการเผย 
แพร่ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม (สงป.) 

36 37 38 39 39 

 

กลยุทธ์/โครงการ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดล้อม 
     ของท้องถิน่ 

4.1.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 

4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
      และสิ่งแวดล้อม 

4.2.1  ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

     ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของหน่วยงาน  

 ที ่ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
พ.ศ. 2558 

ค่าเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์อง
สถาบัน (สกอ. 5.1) 

3 3 3 3 3 

2 ผลการบริหารงานของคณะ  
(สกอ. 5.2) 

3 3 3 3 3 

3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3) 

3 3 3 3 3 

4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร. 4.1) 

3 3 3 3 3 

5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม (ก.พ.ร. 4.2) 

3 3 3 3 3 

6 การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 5) 3 3 3 3 3 
7 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในด้านการบริหารจัดการ 
(ก.พ.ร. 6) 

3 3 3 3 3 

8 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
มาใช้   ในการบริหารจัดการ 

3 3 3 3 3 

 
กลยุทธ์/โครงการ 

  กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารใหม้ีคุณภาพ 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.2.1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการ 

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สายสนับสนุน 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
กระบวนการถา่ยทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตั ิ



 

 

กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือนํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้บรรลุวิสัยทัศน์ ต้องการอาศัย
กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ ดังน้ันเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กําหนดแนวทางในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ ไว้ดังน้ี 
 
1. การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรร์ะดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับ
หน่วยงาน  
      1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นกลไกใน
การบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรการเงิน การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการตรวจสอบสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย  
  1.2 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน โดยดําเนินการดังน้ี  
 1) จัดประชุมช้ีแจง และสื่อสารผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า 
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่แสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณดําเนินงาน 
ระยะเวลาดําเนินงาน หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดโครงการ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
 3) จัดให้มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับคณะหรือ
เทียบเท่า และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการรายโครงการ ระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับหัวหน้าหน่วยงาน   
 4) การปฏิบัติตามแผนโดยหน่วยงานดําเนินการตามโครงการและนําโครงการเข้าสู่ระบบบริหารโครงการ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น งบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่างๆ อาจมาจากงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้  
 
2. การติดตามเพื่อใหเ้กิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลีย่นยุทธศาสตร์ 
        การติดตามเพ่ือให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จะมีการนําข้อมูล
สารสนเทศ เก่ียวกับตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
 


