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ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 

1. ทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2. Thailand 4.0  

3. Re-profiling มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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       การรอบรูสาระวิชามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จ

ของนักเรียน/นักศึกษา สาระวิชาหลักไดแก ภาษาอังกฤษ การอานภาษาของ

โลก ศิลปะ คณิตศาสตร  เศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตร  ภู มิศาสตร 

ประวัติศาสตร การปกครองและความเปนพลเมืองท่ีดี แตไมเพียงพอสําหรับ

การเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี21สถาบันการศึกษาตองสงเสริม

ความเขาใจเนื้อหาวิชาการใหอยูในระดับสูงดวยการสอดแทรกทักษะ 

เพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตอไปนี้เขาในทุกวิชาหลัก 

 

1. ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

สาระวิชาหลักและทักษะเพือ่การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
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  ความรูเรื่องโลก (Global Awareness)  

 ความรูดานการเงนิ เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

(Financial, Economic, Business and Entrepreneurial 

Literacy) 

 ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 

 ความรูดานสขุภาพ (Health Literacy) 

 ความรูดานสิง่แวดลอม (Environmental Literacy) 
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     ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมจะเปนตัวกําหนดความพรอมของ

นักเรียน/นักศึกษาในการเขาสูการทํางานซึ่งมีความซับซอนเพิ่มขึ้นในโลก

ปจจุบัน ทักษะดานน้ี ไดแก 

ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

5 

 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) 

การสื่อสารและความรวมมือ (Communication and 

Collaboration) 
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       ปจจุบัน โลกอยูในสภาพแวดลอมที่ขบัเคลื่อนดวยสื่อและเทคโนโลยี 

ซึง่จะเห็นไดจากการเขาถึงขอมูลขาวสารจํานวนมากมาย การเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วดานเทคโนโลยีการศึกษาและความสามารถในการเชื่อมโยงกนั

และการมีสวนรวมในอัตราที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน พลเมืองและแรงงานที่มี

ประสิทธิภาพตองสามารถแสดงทกัษะการคิดอยางมีวิจารณญานและ

ปฏิบัติงานไดหลากหลาย เชน 

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

 ทักษะดานสารสนเทศ (Information Literacy) 

 ทักษะดานสื่อ (Media Literacy)  

 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    (Information, Communications and Technology, Literacy) 

6 



      ชีวิตและสภาพการทํางานในทุกวันน้ีจําเปนตองมีทักษะการคิดและ 

องคความรูเพิ่มขึ้นมากมาย ความสามารถในการทํางานในยุคที่แขงขันกัน 

ดานขอมูลขาวสารและการดํารงชีวิตที่มีความซ้ําซอนใหประสบความสําเร็จ 

ไดน้ัน จําเปนที่นักเรียน/นักศึกษาตองใสใจอยางเครงครัดในการพัฒนาทักษะ

ชีวิตตอไปน้ีใหเพียงพอ 

ทักษะชีวิตและอาชพี 

ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว 
    (Flexibility and Adaptability) 

การริเร่ิมและการกํากับดูแลตนเองได 
    (Initiative and Self-Direction) 
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 ทักษะดานสังคมและทักษะขามวัฒนธรรม 
    (Social and Cross-Cultural Skills) 

 การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได 
    (Productivity and Accountability) 

 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 

(ที่มา: เครือขายองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21) 
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Globalization ที่ทั่วโลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งตาง ๆ เหลานี้พรอมกัน 

อาทิ 
- กระแส Digitization  กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนและรปูแบบในการทําธุรกิจ 

- กระแส Urbanization ที่มีการกระจายตัวไปโดยรอบทุกคนเริ่มมีชีวิตความเปนอยูแบบคนเมือง 

มีการกระจายตัวทางความเจริญไปสูภูมิภาคมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) 

“Thailand 4.0 : สรางความเขมแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสูโลก”

พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งเปนเร่ืองที่สงผลกระทบเรา 

อยางหลีกเลี่ยงไมได มีอยูดวยกัน 3 กระแสหลกั คือ 

1. Globalization 
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Regionalization กระแสการรวมกลุมกันในภูมิภาค ไมวาจะเปนในเชิงของ 

ภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตร การรวมกลุมดังกลาวทําใหมีอํานาจตอรอง 

ของประเทศที่อยูในกลุมสมาชกิเปนอยางด ี

2. Regionalization 

-กระแส Commonization  ที่เปนเรื่องทีผู่คนในโลกไดรบัผลกระทบรวมกันอยางถวนทั่ว  

ไมวาจะเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด ที่สามารถ 

แพรไปในทุกภูมิภาคของโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได 

Localization กระแสของการมีความเปนทองถิ่นและชุมชนอยางเขมขน สกลนครเปน

ตัวอยางหนึง่ของการมี Locality ที่เขมแข็ง เนื่องจากมีความเปนเอกลกัษณและอัตลกัษณ

ที่ชัดเจน รวมถึงมีศิลปะและวัฒนธรรมที่สบืทอดและเชื่อมโยงคนในทองถิ่นมายาวนาน 

3. Localization 

10 



"Thailand 4.0" ประกอบดวย 2 แนวคิดสําคัญ 

“Strength from Within” คือการสรางความเขมแข็งจากภายใน 
Strength from Within หรือการสรางความเขมแข็งจากภายในน้ัน มี
กลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู 3 ตัว คือ 

 การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)  
     ของทุกภาคสวนในประเทศ 

การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ  
   (Entrepreneur Driven Proposition) 

การสรางความเขมแข็งของชมุชนและเครือขาย 
   (Community Driven Proposition) 

1. Strength from Within 
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ซึง่ทัง้ 3 กลไกน้ีตองขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กนันวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้น  

ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth Engine, 

Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine  

การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของ

ผูประกอบการ จึงจะเอื้อใหเกดิการสราง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทํา

ธุรกิจแบบใหม ๆ มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อใหเกิด 

การรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคสวนสุดทายของ Strength 

from Within คือการสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเม่ือ

ผนวกความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมทีมี่จิตวิญญาณ

ผูประกอบการ จะกอใหเกิดการขยับปรับเปลี่ยนสถานะของผูคนในสังคม 

(Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society with 

Opportunity) ควบคูไปกับการสรางสังคมทีส่ามารถ (Society with 

Competence) 
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“Connect to the World” เม่ือภายในเขมแข็งแลว ก็ตองเชื่อมโยง

เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลกและเม่ือโครงสรางเศรษฐกิจและสงัคม

ภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก 

(Connect to the World) เปนสิ่งที่ตองดําเนนิควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้  

ประกอบดวย 3 ระดับดวยกัน คือ 

1. Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ 

2. Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค 

3. Global Economy เศรษฐกิจโลก 

2. Connect to the World 
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เศรษฐกิจในประเทศ เม่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการสรางความเขมแข็ง 

ของเศรษฐกิจฐานราก จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถิ่น 

(Local Empowerment) ผานการคาและการลงทุนในทองถิ่นการจางงาน 

ในทองถิ่น และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถิ่น  

ขณะเดียวกัน การผนวก Domestic กับ Regional Economy เขาดวยกัน 

จะเห็นภาพของ ASEAN ในภาพใหญ และ CLMVT ในภาพที่เล็กลงมาซึง่ 

สวนน้ีจะสอดรับกับแนวคิด "CLMVT As Our Home Market" ที่รัฐบาล 

ชุดน้ีกําลังผลักดันอยู ผานการเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด ทัง้ในระดับรัฐบาลกับ

รัฐบาล ธุรกิจกับธุรกิจ และประชาชนกับประชาชน สุดทาย เปนการเชื่อมโยง 

Regional กับ Global Economy ขยายความเชื่อมโยงและเรียงรอย ASEAN 

เขาดวยกัน เพื่อเปนพลังตอรองกับสวนอื่นๆ ของประชาคมโลกผานบทบาท 

ในมิติทางภูมิรัฐศาสตรและภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงน้ี 
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3. Re-profiling มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 จุดเนนการพฒันามหาวิทยาลัยมุงสูศูนยความเปนเลิศ 

1. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู

2. อุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร 

3. ดานภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป การแสดงบนัเทิง 

   และสื่อสารมวลชน 

4. ทรัพยากรธรรมชาติการพลังงานและสิง่แวดลอม 
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 ยุทธศาสตรหลักและกลยุทธสําคัญการดําเนินภารกิจ 

1. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ 

เปาประสงค 
1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ 

2. เปนศูนยกลางการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  

3. วิจัยสรางองคความรู/นวัตกรรมดานการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธสําคัญ 
1. สรรหาและพัฒนาศกัยภาพอาจารยใหมีความรูสามารถถายทอดความรูแกนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา   

   ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. พัฒนาหลักสูตร ๒ ภาษา  

3. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา   

4. พัฒนาหองเรียน English  Program (Ep) 

5. จัดหาสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีตอบสนองทักษะ การเรียนรูและการเปนครูมืออาชีพ 16 



สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. สรรหาและพัฒนาศักยภาพอาจารยใหมีความรูสามารถถายทอดความรูแกนักศึกษา และ     

   บคุลากรทางการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. พัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา  

3. พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา   

4. พัฒนาหองเรียน English Program (Ep) 

5. จัดหาส่ือการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองทักษะการเรียนรูและการเปนครูมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางเครือขายความรวมมือ  

เปาประสงค 
1. มีความรวมมือในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและตางประเทศ 

2. พัฒนาโรงเรียนในเครือขายใหเปนโรงเรียนตนแบบในการพัฒนาครูมืออาชีพ 

กลยุทธสําคัญ 
1. สรางความรวมมือในการผลิตและพัฒนาครู ทั้งในและตางประเทศ 

2. แลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

3. สงเสริมการพัฒนาโรงเรียนในเครือขายเปนโรงเรียนตนแบบในการพัฒนาครูมืออาชีพ 

สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. สรางความรวมมือในการผลิตและพัฒนาครูทั้งในและตางประเทศ 

2. แลกเปล่ียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

3. พัฒนาโรงเรียนในเครือขายเปนโรงเรียนตนแบบในการพัฒนาครูมืออาชีพ 
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2. ดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร 

                    ของทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงค 
1. เพ่ือสรางความเขมแข็ง และแกปญหาความยากจนและความเหล่ือมลํ้า ใหประชาชน ชุมชน 

    และทองถิ่น อยูดี กินดี และมีสุข บนพ้ืนฐานของปรัชญาพอเพียง 

กลยุทธสําคัญ 
1. พัฒนาหลักสูตรดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร เชน หลักสูตรฟารมเกษตรชุมชน  

    เชิงพาณิชย หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมอาหาร  และหลักสูตรการจัดการบริการอาหาร 

    เปนตน 

2. สรางชุมชนทายาทเกษตรกร 

3. สงเสริมการพัฒนาอาหารของทองถิ่น 
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สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาหลักสูตรดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร เชน หลักสูตรฟารมเกษตรชุมชน 

    เชิงพาณิชย หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมอาหาร  และหลักสูตรการจัดการบริการอาหาร 

    เปนตน 

2. สรางชุมชนทายาทเกษตรกร 

3. สงเสริมการพัฒนาอาหารของทองถิ่น 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจยัและบริการวิชาการดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการอาหาร 

เปาประสงค 
1. เปนศูนยเรียนรูดานการเกษตรและการอาหารของทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

2. วิจัยสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมอาหารและดานอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธสําคัญ 
1. สงเสริมการวิจัยดานการเกษตรและการอาหาร 

2. สรางศูนยเรียนรูดานการเกษตรและการอาหารของทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

3. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาทองถิ่นและใชเชิงธุรกิจ 

สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. สงเสริมการวิจัยดานการเกษตรและการอาหาร 

2. สรางศูนยเรียนรูดานการเกษตรและการอาหารของทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

3. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาทองถิ่นและใชเชิงธุรกิจ 
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3. ดานภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป การแสดง บันเทิง  
    และสื่อสารมวลชน 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 อนุรักษ และสงเสริมภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสือ่สารมวลชน 

                     ของทองถิ่น 

เปาประสงค 
1. มีศูนยการเรียนรูและใหบริการดานภาษาศิลปะ และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 

2. มีศูนยการส่ือสารมวลชนในทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

3. วิจัยและพัฒนาองคความรูดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธสําคัญ 
1. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. พัฒนาหลักสูตรดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ   

   หลักสูตรภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรการจัดการส่ือสมัยใหม หลักสูตรการทองเที่ยว 

   เชงิวัฒนธรรม หลักสูตรการจัดการดูแลผูสูงอายุและเด็ก หลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม/สังคม 
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กลยุทธสําคัญ 
3. ศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูดานภาษาศิลปะและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน 

4. สรางศูนยเรียนรูและใหบริการดานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 

5. สรางศูนยการส่ือสารมวลชนในทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 

สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. พัฒนาหลักสูตรดานภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

   หลักสูตรภาษาอาเซียนเพ่ือการส่ือสาร หลักสูตรการจัดการส่ือสมัยใหม หลักสูตรการทองเที่ยว 

   เชงิวัฒนธรรม หลักสูตรการจัดการดูแลผูสูงอายุและเด็ก หลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม/สังคม 

3. ศึกษา วิจัย รวบรวมองคความรูดานภาษาศิลปะและวัฒนธรรมใหไดมาตรฐาน 

4. สรางศูนยเรียนรูและใหบริการดานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 

5. สรางศูนยการส่ือสารมวลชนในทองถิ่นและภูมิภาคอาเซียน 
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4. ดานทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงาน และสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงาน และสิ่งแวดลอม 

                     อยางมีประสิทธภิาพ 

เปาประสงค 
1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่มีสํานึกรับผิดชอบ 

   ตอส่ิงแวดลอม  

2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใชพลังงานสะอาด และการจัดการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม 

กลยุทธสําคัญ 
1. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและส่ิงแวดลอม 

2. พัฒนาหลักสูตรดานทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงาน และส่ิงแวดลอม เชน หลักสูตรเทคโนโลยี 

    พลังงานทางเลือก หลักสูตรการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอม หลักสูตรเทคโนโลยีและ 

    การจัดการพลังงาน 

3. สรางเครือขายชุมชนเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาศักยภาพอาจารยดานทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและส่ิงแวดลอม 

2. พัฒนาหลักสูตรดานทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงาน และส่ิงแวดลอม เชน หลักสูตรเทคโนโลยี     

    พลังงานทางเลือก หลักสูตรการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอม หลักสูตรเทคโนโลยีและ 

    การจัดการพลังงาน 

3. สรางเครือขายชุมชนเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมดานพลงังานทางเลือก และการรักษา 

                     ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 
1. วิจัย พัฒนา และสรางองคความรู/นวัตกรรมดานการพลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด 

   (เทอรโมอิเล็กทริกส) และการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม 

2. มีศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือกที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธสําคัญ 
1. สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสรางองคความรู/นวัตกรรมดานการพลังงานทางเลือก  

    พลังงานสะอาด (เทอรโมอิเล็กทริกส) และการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม  

2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือกใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 

สรุปกลยุทธหลักภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสรางองคความรู/นวัตกรรมดานการพลังงานทางเลือก  

   พลังงานสะอาด (เทอรโมอิเล็กทริกส) และการจัดการทรัพยากรส่ิงแวดลอม  

2. พัฒนาศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือกใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 26 
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                   ทบทวนการวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ดานการผลิตบัณฑิต 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. มหาวิทยาลัยใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนในทองถิ่น  

    โดยมีวิธีการรับนักศึกษาเขาศึกษาหลายวิธี เชน การรับตรง โควตา 

    เรียนดี กิจกรรมเดนการคัดเลือกท่ัวไป ความรวมมือกับทองถิ่น  

    มีการเก็บคาเลาเรียนในอัตราท่ีไมสูงมาก และใหทุนการศึกษา 

    แกนักศึกษา เชน ทุนการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

    ทุนการศึกษานักศึกษาชายแดนภาคใต  นักศึกษากัมพูชา  

    ทุนการศึกษาดานวัฒนธรรม ดานกีฬา เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท้ังดานการจัดการเรียน 

    การสอนและการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

    โดยมีแผนท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  

    ท่ีหลากหลาย เชน คุณธรรม จริยธรรม กีฬา กิจกรรมชมรมตางๆ  



ดานการผลิตบัณฑิต (ตอ) 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

3. มหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของทองถิ่น โดยองคกรทองถิ่นชุมชน

ใหความรวมมือเปนอยางดี ท้ังดานการเรียนการสอน วิจัย และ

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมทรัพยากรทางการศึกษา เชน 

อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน ท่ีทันสมัย มีการใชนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน และ

สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนการสอน 

5. ทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย อยูในพื้นท่ีการคมนาคมสะดวก 

เหมาะสําหรับการเดินทางมาศึกษาของนักศึกษาตางชาติ/ตางพื้นท่ี 

6. มหาวิทยาลัยสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาระดับ

ทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไปจนถึงระดับอาเซียน 

รวมท้ังการเขารวมเปนเครือขายระดับอุดมศึกษาทําใหนักศึกษา 

ไดเปดโลกทัศนและมีประสบการณเพิ่มขึ้น 

7. มหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถ และมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีโดดเดน 



ดานการผลิตบัณฑิต (ตอ) 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

8. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาแหลงเรียนรูใหมๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย เชน หอวัฒนธรรมมีชีวิต ศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแสวงหาและสรางเครือขายกับแหลง

เรียนรูภายนอกในองคกรและชุมชนตาง รวมถึงการสรางความ

รวมมือและลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกับแหลงเรียนรูภายใน

และภายนอกประเทศ ทําใหนักศึกษามีแหลงเรียนรูหลากหลาย 



ดานการวิจัย 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. มีการจัดสรรทุนภายใน และแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย

จากภายนอกทําใหมีแหลงทุนวิจัยท่ีหลากหลาย สามารถสนับสนุน

การวิจัยของคณาจารยนักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา

ได ทําใหนักวิจัยทุกประเภทสนใจทําวิจัยมากขึ้น                  

(ทุนวิจัย ป 57 จํานวน 256 โครงการ ป 58 จํานวน 378 โครงการ 

ประกอบดวย 

• อาจารยสนับสนุนวิจัยเพื่อสรางองคความรู  วิจัยเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยี และวิจัยในชั้นเรียน 

• บุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R to R)  

• นักศึกษาสนับสนุนวิจัยในการเรียน) 

2. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพท่ีสอดคลอง

กับความตองการของถิ่นและมีการบูรณาการในการเรียนการสอน

และบริการวิชาการสามารถใชประโยชนไดจริงสรางชุมชนใหเข็ม

แข็งโดยมีการทําวิจัยเชิงพื้นท่ี เชน พื้นท่ีเตางอย เปนตน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

3. มหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาสรรถนะนักวิจัยใหมและนักวิจัย

เดิม เชน จัดอบรมใหความรูดานการทําวิจัย โดยเชิญวิทยากรท่ี

เชี่ยวชาญมาใหความรูเชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานการวิจัย

ใหแกบุคลากร การใหขอเสนอแนะในการรับทุน ใหคําปรึกษาดานการ

ทําวิจัยแกบุคลากรและนักศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและสนับสนุนตีพิมพและเผยแพร

งานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ (ผลงานท่ี

ไดรับการตีพิมพ ในปการศึกษา 2557 จํานวน 82 เร่ือง/ป) 

5. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการ

สงเสริม และสนับสนุนงานวิจัย ดวยระบบกลไกท่ีเขมแข็ง 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. การบริการวิชาการแกชุมชน สามารถเปนท่ีพึ่งและสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนได โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีหลากหลาย

และมีความตองการมีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความรู  

และมีงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม 

2. มหาวิทยาลัยมีเครือขายและความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและทองถิ่น 

ทําใหเกิดความรวมมือและเครือขายการบริการวิชาการ มีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อพัฒนาการใหบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการบริการวิชาการท้ังในระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความหลากหลาย 

ครอบคลุม และสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานท่ีชัดเจน มี

ความโดดเดนเปนเอกลักษณ 

2. มหาวิทยาลัยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

ท้ังในระดับประเทศและระดับอาเซียน 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในเชิง

เศรษฐกิจสรางสรรค สามารถสงเสริมการสรางรายไดและเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของคนในทองถิน่ 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

อยางชัดเจน 

5. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ใหแกนักศึกษาและบุคลากรอยางตอเนื่อง 
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

6. การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนท่ียอมรับในระดับ

ทองถิ่น ภูมิภาคและตางประเทศ เชน มีการศึกษาคนควาวิจัย และ

รวบรวมขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น การสืบสานประเพณี 

การบูรณาการวิจัยกับบริการวิชาการกับหนวยงานในทองถิ่นกอใหเกิด

ความรวมมือดานการวิจัยดานศิลปะ และความเชื่อมโยงวัฒนธรรม  

เชน ความรวมมือกับหนวยงานทองถิ่น ภายในประเทศ และ

ตางประเทศ เชน จีน และเวียดนาม เพื่อการศึกษาเร่ืองชาติพันธุ 

ประเพณี และวัฒนธรรม เปนตน 

7. มหาวิทยาลัยมีสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงาน

รับผิดชอบเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทํา

โครงการและดําเนินกิจกรรม อยางตอเนื่องและมีการบูรณาการกับ

การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของ  
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จุดแข็ง (Strengths) 

(เดิม) 

จุดแข็ง (Strengths) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล มีการ

กระจายอํานาจลงสูคณะ สํานัก สถาบัน กองและสาขาวิชา และมีผล

การบริหารจัดการภาพรวมอยูในระดับด ี

2. มหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการ ทําใหบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เชน ระบบบริหาร

งบประมาณ 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรไดพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เชน การอบรม ศึกษาดูงาน สนับสนุนการพัฒนาความรู 

ความสามารถในดานการศึกษาตอ และการวิจัย 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนท่ีสอดคลองกันตั้งแตระดับคณะ 

จนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการมีสวนรวม และมีการ

ดําเนินงานตามแผนใหบรรลุตามเปาหมาย 

5. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญมี

สภาพแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติรมร่ืนมีสถานท่ีออกกําลังกายและ

นันทนาการ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา         

และชุมชน 
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จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. คุณลักษณะบัณฑิตดานคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย

และความรับผิดชอบตอสังคม ยังไมเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

 

 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมกอใหเกิดกระบวนการ

เรียนรูท่ีดีเพียงพอท่ีจะพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหเต็มศักยภาพ 

 

 

 

3. การบริหารจัดการหองเรียนคุณภาพยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

4. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและ

ผูใชบัณฑิต 

 

 

5. หลักสูตรบางหลักสูตรยังไมไดมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ 

เชน จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ สกอ.ท้ังใน

ดานตําแหนง  ทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

 

 

 

6. การเปดภาคเรียนตามอาเซียน สงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง 

7. นักศึกษา บัณฑิต และอาจารย มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไม

เพียงพอกับการส่ือสารและการประกอบวิชาชีพในระดับอาเซียน 
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จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

8. ขาดการผลิตหนังสือหรือตําราประกอบการเรียนการสอนใน

รายวิชาหลักรวมกัน 

 

 

9. ทรัพยากรทางการศึกษาบางสวนยังไมเพียงพอในบางหอง เชน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิชาชีพส่ือการสอน 

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และหองเรียนคุณภาพรวมท้ังการบริหาร

จัดการท่ีพรอมกับการใชงาน 

 

 

 

10. การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนยังไมเหมาะสม เชน สภาพ

อากาศไมถายเท สัดสวนนกัศึกษามากกวาขนาดของหองเรียน 

 

 



ดานการวิจัย  

39 

จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. การเผยแพรผลงานวิจัยยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวน

ผลงานวิจัยท่ีเพิ่มมากขึ้น ควรสนับสนุน การตีพิมพ และการนําเสนอ

ในเวทีตางๆ ใหมากขึ้น 

2. บุคลากรบางสวน ขาดความรู ความเขาใจ ในการทําวิจัยและการ

สังเคราะหองคความรู จากงานวิจัย 

3. การจัดสรรงบประมาณของบุคลากรสายสนับสนุนและการจัดสรร

งบประมาณใหกับสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและดานมนุษยศาสตร 

ยังไมเหมาะสม  เชน งานประจําสูงานวิจัย เร่ืองละ 10,000 บาท     

ซึ่งบางเร่ืองจําเปนตองใชงบประมาณท่ีมากกวา ทําใหขาดแรงจูงใจใน

การทําวิจัย 

4. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรมหรือสามารถ

สรางนวัตกรรมใหมท่ีนําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญายังมี

นอยมาก 
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จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. การกํากับติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการไมเปนระบบ 

ควรสรางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลใหเปนรูปธรรม  

และดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการมีสวนรวมกับ 

ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

 

 

2. งบประมาณในการสนับสนุนการใหบริการวิชาการยังไมเพียงพอใน

บางพื้นท่ี ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอเหมาะสมเพื่อใหสามารถ

บริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

3. ขาดการวางแผนบูรณาการโครงการรวมกันระหวาง คณะ สํานัก 

สถาบัน 

4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบริการวิชาการยังไมชัดเจน และไม

ครอบคลุมในแตละสาขาวิชาชีพ 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการใหคาน้ําหนัก

นอยกวาดานอื่น ทําใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการบริการวิชาการ 
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จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. มีแผนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แตขาด

การบูรณาการ การพัฒนานักศึกษารวมกับหนวยงานอื่น ทําใหมีการ

จัดกิจกรรมท่ีซ้ําซอน ขาดการเชื่อมโยงกัน 

2. การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสูประเทศอาเซียน ยังไมสามารถ

ทําไดอยางกวางขวางควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเผยแพรดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมในเวทีตางๆ ท้ังในทองถิ่น ประเทศและภูมิภาค 

รวมท้ังมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการดําเนินการ 

3. งานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมมีนอย ควรสงเสริมใหอาจารย

และนักศึกษาทําวิจัยดานนี้ใหมากขึ้น รวมท้ังมีการเชื่อมโยงเครือขาย

ไปยังชุมชนท้ังในและตางประเทศ 

4. ขาดการบูรณาการรวมกันระหวางการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการบริการวิชาการในชุมชน 
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จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. ระบบการบริหารการเงินไมเอื้อตอผูปฏิบัติงาน ทําใหเสียเปรียบ

คูแขงท่ีมีการใหการบริการท่ีเหมือนหรือคลายกัน 

2. มหาวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจแตบางสวนยังไมตรงตามตําแหนง

หรือหนาท่ีของหนวยงาน 

3. มหาวิทยาลัยมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการแตระบบบางระบบยังไมสมบูรณ เชน ระบบบริหารงบประมาณ

บางเมนูยังไมสอดคลองกับการเบิก - จายจริง  ระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตยังไมเสถียร เปนตน    

4. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและยกราง กฎระเบียบ และขอบังคับ     

แตยังไมครอบคลุมทุกสวนงาน ควรดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลอง

และครอบคลุม การบริหารงานท้ังระบบ 

5. บุคลากรมีความรู ความเขาใจในระเบียบการเบิก - จาย ไมตรงกัน   

ควรพัฒนาความรูและทักษะดานระเบียบการเบิก - จาย 

6. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนดานการกีฬายังไมท่ัวถึงทุกชนิดท่ีเปน

กีฬาพื้นฐานในการเรียนการสอน 



ดานการบริหารจัดการ  (ตอ) 

43 

จุดออน (Weaknesses) 

(เดิม) 

จุดออน (Weaknesses) 

(ปรับปรุงใหม) 

7. งานบริการบางเร่ืองท่ีเชื่อมโยงกัน ยังกระจายอยูหลายหนวยงาน

ควรนําระบบ One stop service มาใชใน การบริการ เชน การ

ลงทะเบียนนักศึกษา การสมัครงาน การรับสมัครนักศึกษา เปนตน 

 

 

 

8. การบริหารจัดการใชทรัพยากรรวมภายในมหาวิทยาลัยยังไมเต็ม

ศักยภาพ 

 

 

9. ระบบการกํากับติดตาม ควบคุมการดําเนินงาน มคอ. ไมชัดเจน 

ควรมีการเชื่อมโยงกับองคประกอบท่ีเกี่ยวของ เชน เชื่อมโยงกับการ

สงเกรด 

 

 



ดานการผลิตบัณฑิต 
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โอกาส (Opportunities)  

เดิม 

โอกาส (Opportunities)  

(ปรับปรุงใหม) 

1. รัฐบาลมีโครงการสรางรถไฟรางคูจากหนองคายถึงกรุงเทพฯ 

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยควรเตรียมการ

พัฒนาหลักสูตรภาษาอาเซียนและภาษาท่ีสําคัญอ่ืนๆ เชน 

ภาษาจีน เปนตน   

2. แนวโนมการเปนสังคมผูสูงอายุ ความตองการรับการศึกษาและ

บริการสําหรับคนวัยทํางานหรือผูสูงอายุมีมากขึ้น มหาวิทยาลัยควร

มีการสํารวจความตองการและเรงพัฒนาหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการ

ดูแลผูสูงอายุการแพทยแผนไทยและหลักสูตรระยะส้ันท่ีตอบสนอง

ตอความตองการของคนวัยทํางานหรือผูสูงอายุ 

3. แนวโนมความตองการบัณฑิตท่ีเนนทักษะชีวิต (Soft Skill) 

มากกวาทักษะวิชาชีพ (Hard Skill) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะชีวิต

ควบคูกับทักษะวิชาชีพ เชน ใชวิธีการสอนแบบ Problem based 

learning เปนตน 
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ดานการผลิตบัณฑิต (ตอ) 

โอกาส (Opportunities) 

(เดิม) 

โอกาส (Opportunities) 

(ปรับปรุงใหม) 

4. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในทองถิ่นท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูและการศึกษา  วิจัย

แกอาจารยและนักศึกษาท้ังดานการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ี

เกี่ยวของกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทองถิ่น รวมถึงเปนแหลง

เรียนรูและฝกประสบการณชีวิต/วิชาชีพแกนักศึกษา 

5. วัฒนธรรมการอยูรวมกันเปนครอบครัวและความผูกพันในทองถิ่น 

ทําใหผูเรียนมีความตองการศึกษาตอในสถานศึกษาใกลบาน เปน

โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาในทองถิ่นเขาศึกษาตอได

อยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายและระบบการรับเขา

ใหชัดเจนมีความโดดเดน และมีวิธีการดําเนินการรวดเร็วกวา

สถาบันอุดมศึกษาคูแขง 

6. การเขาสูอาเซียนทําใหมีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว 

เวียดนาม จีน สนใจศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการสราง

เครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน

เพิ่มขึ้น อํานวยความสะดวกตอการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา/

บุคลากร เชน กิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษา การแลกเปล่ียนอาจารย 

การแลกเปล่ียนนักวิจัยหรือการวิจัย รวม การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

เปนตน 
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ดานการผลิตบัณฑิต (ตอ) 

โอกาส (Opportunities) 

(เดิม) 

โอกาส (Opportunities) 

(ปรับปรุงใหม) 

7. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเปดโอกาสใหนักศึกษา

ไดรวมทําและนําเสนอกิจกรรม ทําใหนักศึกษาไดเผยแพรผลิตงานสู

สาธารณชน 

8. แนวโนมความตองการประกอบอาชีพอิสระมีมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อสงเสริมการ

ประกอบอาชีพอิสระของคนในชุมชนทองถิ่น 

9. รัฐบาลจัดตั้งกระทรวงดจิิตอล เพื่อใชดิจิตอลนําเศรษฐกิจเปน

โอกาสใหสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของไดพัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตรองรับ

ตลาดแรงงาน 

10. นโยบายกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาท่ีใหกูยืมจนสําเร็จการศึกษา 

เปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํามีโอกาสไดศึกษา

มากขึ้น 
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ดานการวิจัย 

โอกาส (Opportunities) 

(เดิม) 

โอกาส (Opportunities) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. มีแหลงทุนวิจัยจากภายนอกหลากหลายมากขึ้น หนวยงานระดับ

กระทรวงมีการสนับสนุนทุนวิจัยดานตางๆ ท่ีคณาจารยและนักวิจัย

สามารถขอรับทุนไดตามความถนัดและความสนใจ 

2. มีทรัพยากรท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการวิจัยทองถิ่น เชน 

หนองหาร ภูพาน กลุมชาติพันธุ และพรรณไม เปนตน 

3. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เอ้ือตอ

การติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธ ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู

ดานการวิจัย 
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ดานการบริการวิชาการ 

โอกาส (Opportunities) 

(เดิม) 

โอกาส (Opportunities) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. ชุมชนใหความรวมมือและยังมีความตองการรับบริการวิชาการใน

ศาสตรตางๆ ทําใหคณาจารยและบุคลากรไดจัดบริการวิชาการและ

สามารถบูรณาการกับกระบวนการเรียนการสอนทําใหเกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู สามารถเขาถึงชุมชนไดอยางแทจริง  
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โอกาส (Opportunities) 

(เดิม) 

โอกาส (Opportunities) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. ความหลากหลายทางศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตใน

ชุมชนทองถิ่น และความเชื่อมโยงกับประเทศในกลุมอาเซียน            

เอื้อตอการศึกษาคนควาวิจัย การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับชุมชน 

ท้ังในระดับทองถิ่นและประเทศในกลุมอาเซียน  

2. หนวยงานภายนอกใหการสงเสริมสนับสนุนท้ังดานงบประมาณ

และบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญในการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3. ชุมชนทองถิ่น และหนวยงานในทองถิ่นมีการตระหนักตอการ

อนุรักษ ฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยมี

โอกาสในการใหบริการและรวมกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูศิลปะ

และวัฒนธรรมไดมากขึ้น 
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ดานการบริหารจัดการ 

โอกาส (Opportunities) 

(เดิม) 

โอกาส (Opportunities) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. คานิยมของสังคมและแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี เปนส่ิง

สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยตองมีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปล่ียนไป 

2. รัฐบาลสงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
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ดานการผลิตบัณฑิต 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. แนวโนมประชากรในวัยเรียนลดลง สงผลใหจํานวนนักศึกษา               

ท่ีจะรับเขามีจํานวนลดลง มหาวิทยาลัยควรศึกษาความตองการ

ศึกษาตอของนักเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ

ของผูเรียน 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. มีการ

เปล่ียนแปลงเกณฑการประเมินและมีวิธีการประเมินท่ีมีรายละเอียด

มากขึ้น สงผลใหบุคลากร มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้นเพราะตองทํา

ความเขาใจกับเกณฑการประเมิน รวมถึงตองใชเวลาและทรัพยากร

ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ขอมูลเพ่ือรับการประเมิน 

มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห/สังเคราะหเกณฑ  

3. มีสถาบันอุดมศึกษาคูแขงท่ีมีหลักสูตรหลากหลายมีท้ังหลักสูตรท่ี

คลายคลึงกันและหลักสูตรท่ีนาสนใจมากกวา จึงทําใหนักเรียนสนใจ

เขาศึกษาตอมากกวา 
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ดานการผลิตบัณฑิต (ตอ) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. การปรับตัวเขาสูประชาคมอาเซียนโดยการเปด - ปดภาคเรียน

ตามกลุมประเทศในอาเซียนทําใหระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษา

ยาวนานมากขึ้น นักเรียนมีเวลาการตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษาตอ

มากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยเสียเปรียบมหาวิทยาลัยใหญ 

2. นักเรียนบางสวน ไมเขาใจหลักสูตรท่ีเปด ทําใหบางหลักสูตร/

สาขาวิชาไมมีผูสมัครหรือมีจํานวนนอยมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรจึงควรเรงการประชาสัมพันธเชิงรุกใหมากขึ้น รวมถึง

ปรับเปล่ียนเง่ือนไขการรับสมัครท่ีชัดเจนสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 

3. แรงงานในกลุมประเทศอาเซียนมีการเคล่ือนไหวแทนท่ีแรงงาน

ไทย โดยเฉพาะแรงงานระดับสูง ท่ีตองมีความรูดานภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารรวมถึงอัตราและตําแหนงงานมีนอยกวาจํานวน

บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังประเทศ ทําใหบัณฑิตมีโอกาสไดทํางาน

นอยลง 
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ดานการวิจัย 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. พื้นท่ีวิจัยไมเอื้อตอการวิจัยและการบูรณาการวิจัยในบางศาสตร 

2.  การเปด-ปดภาคเรียนตามประเทศในกลุมอาเซียน สงผลกระทบ

ตอการวิจัยในบางศาสตรท่ีเกี่ยวของหรือจําเปนตองเก็บขอมูลจาก

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเปด – ปดไมตรงกับมหาวิทยาลัย 
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ดานการบริการวิชาการ 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดซึ่งมี

หนวยงานหลักในการใหบริการวิชาการแกชุมชนในประเด็นตางๆ 

ตามภารกิจ (function) อยูแลว ทําใหโครงการท่ีมหาวิทยาลัย

นําเสนอสวนใหญซ้ําซอนกับหนวยงานหลัก ประกอบกับมี

มหาวิทยาลัยคูแขงขันในการใหบริการวิชาการ ทําใหมหาวิทยาลัย

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือหนวยงานภายนอก

นอย 

2. ความหลากหลายของชาติพันธุ ศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิตของ

ชุมชน รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

สงผลใหวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในชุมชนทองถิ่นเปล่ียนแปลง

ไป ทําใหความตองการรับบริการวิชาการมีการเปล่ียนแปลงและ

ความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันชุมชนก็มีทางเลือกในการรับ

บริการวิชาการจากแหลงตางๆไดมากขึ้นท้ังทางส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหนวยงาน สถาบันอุดมศึกษาคูแขง เปนตน 

มหาวิทยาลัย จึงควรปรับเปล่ียนรูปแบบการบริการวิชาการท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและการเปล่ียนแปลงของโลก 
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ดานการบริการวิชาการ (ตอ) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

3. การใหบริการวิชาการในบางเร่ืองเปนการสงเสริมแนะนําให

ความรู แตขาดการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 



56 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. ความเจริญดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสงผลให

ชุมชนมีโอกาสไดรับเรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมใหมๆ สงผลใหเกิด

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในชุมชนและใหความสําคัญกับ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่นนอยลง  
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ดานการบริหารจัดการ 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(เดิม) 

ภัยคุกคาม (Threats) 

(ปรับปรุงใหม) 

1. การเปล่ียนแปลงนโยบาย มาตรการ

ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง สง่ผลตอ่

การปฏิบติังานท่ีต้องมีการปรับเปล่ียน

รูปแบบการทํางานหรือทําให้งานไม่

ตอ่เน่ือง เช่น ระบบการเงิน ระบบพสัด ุ

ระบบการประกนัคณุภาพ เป็นต้น 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

มุงความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
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ปรัชญา 

คานิยมหลักองคกร 

“รวมคิด  รวมใจ  รวมทําหนาที่  อยางมีความสุข”  

(4  H’s,  ประกอบดวย Head,  Heart  and  Hand  for  Healthy  Organization) 
 Head หมายถึง รวมคิด รวมกันแสดงความคิดเห็น ไดขอสรุปทิศทางรวมกัน 

 Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณรวมใจเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 Hand หมายถึง รวมทํา รวมทําหนาที่ รวมกันขับเคลื่อนภารกิจองคกร 

 Healthy Organization หมายถึง องคกรสุขภาพดี องคกรแหงความสุข  
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อัตลักษณ 

“บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 
 

 “บัณฑิตเปนคนดี” หมายถึง  คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 

 “มีจิตสาธารณะ”   หมายถึง  มีสํานึกและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  เอื้ออาทร  

                                                    ตอผูอื่น และแบงปน 

 “มีทักษะวิชาชีพ”  หมายถึง  มีความชํานาญในวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ การสื่อสารและเทคโนโลยี 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนมหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส” 
 

“มหาวิทยาลัยแหงการใหโอกาส”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหโอกาส        

                    ทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น 

เอกลักษณ 
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วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

ที่มีคุณคาทางวิชาการ พรอมเขาสูระดับสากล 

คําอธิบายวิสัยทัศน 
 หมายถึง  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครจะเปนที่พ่ึงของทองถิ่น และมีคุณคาทางวิชาการ โดยมุงเนนการบูรณาการ

ความเปนทองถิ่น ความเปนสากล คุณธรรม และจริยธรรม ในการดําเนินพันธกิจสําคัญใหบรรลุเปาหมายและกอใหเกดิคุณคา 

แกสังคม และมีคุณคาทางวิชาการ ดังนี้     

  1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมนําความรู สามารถประกอบอาชีพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  2) ผลิตงานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมที่มีคุณคาทางวิชาการ โดยบูรณาการองคความรูและภูมิปญญาของทองถิ่น 

                     กับองคความรูและภูมิปญญาในระดับสากล 

  3) ถายทอดองคความรูสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและยั่งยืน และเผยแพรความรูในระดับสากล 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

2. วิจัย พัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถ่ิน 

3. ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนาเครือขายการเรียนรู 

5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

พันธกิจ 
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ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร 

ประเดน็ยุทธศาสตร 

(เดิม) 

ประเดน็ยุทธศาสตร 

(ปรับปรงุใหม) 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2. การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 

3. การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 

4. การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน 

5. การบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
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1. มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและ 

    ความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ  

    มีความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง มีสมรรถนะในระดับอาเซียน  

2.  สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี  

     มีนวัตกรรม ทีก่อใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และไดรับการยอม 

     ในระดับสากล 

3. การบริการวิชาการที่เปนที่พ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับทองถ่ิน ถายทอดองคความรู 

    จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน และเกิดความรวมมือ 

    การบริการทางวิชาการในระดับสากล      

4. เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  

    อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค  

5. การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

เปาประสงคเชิงยทุธศาสตร 



เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร :  มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและ 

        ความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

        มีความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง มีสมรรถนะในระดับอาเซียน 

                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 2 2 3.0 3.0 3.0 

2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 2.5 2.5 2.7 3.0 3.2 

3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารง ตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 1.3) 2 2.1 2.2 2.3 2.4 

4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีและศิษยเกา (สกอ. 1.4) 5 5 5 5 5 

5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) 5 5 5 5 5 

6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา (สงป.) 75 75 75 75 75 



ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ (ก.พ.ร. 2) 3 3 3 3 3 

8 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (มรสน. 1.1)  4.25 5 5 5 5 

9 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (มรสน. 1.2) 4.25 5 5 5 5 

10 บัณฑิตท่ีผานเกณฑระดับความรูภาษาอาเซียน (มรสน.1.3) 3 5 5 5 5 

11 รอยละนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมตามอัตลักษณมหาวิทยาลัย             

(มรสน.1.4)  
5 5 5 5 5 

ตัวชี้วัดใหม 
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ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 - 

2 - 

3 - 



ทบทวนกลยุทธ 

กลยุทธ 
(เดิม) 

กลยุทธ 
(ปรับปรุงใหม) 

1.1 การผลิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ TQF พรอมอยูใน 

     ประชาคมอาเซียน 

1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย ไดมาตรฐาน สอดคลอง 

     แนวโนมการเปล่ียนแปลงของประเทศ และตรงตาม 

     ความตองการของทองถิ่น 

1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย 

 

65 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(เดิม) 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(ปรับปรุงใหม) 

1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนเปนตามมาตรฐาน TQF 

         1) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

             ดานสังคมศาสตร 

         2) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

             ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

         3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

1.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะการส่ือสารดวยภาษาลาว เวียดนาม และ 

     ภาษาอังกฤษ 
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โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(เดิม) 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(ปรับปรุงใหม) 

1.3  โครงการการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.4  โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงของ 

       ประเทศ 

1.5  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความคิดและมีสํานึกสาธารณะ 

       ใหแกนักศึกษา 

1.6  โครงการการบริการนักศึกษาและศิษยเกา 

 

1.7  โครงการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา 

      ในระดับท่ีสูงข้ึนและสอดคลองกับการบริหารหลักสูตร 

1.8  โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร :  สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี มีนวัตกรรม 

       ที่กอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และไดรับการยอมในระดับสากล 

                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค  

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

(สกอ. 2.1) 
5 5 5 5 5 

2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 2.2) 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ. 2.3)  3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 

4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ (สงป.) 
85 85 85 85 85 

5 จํานวนงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น (มรสน. 2.1) - 3 3 3 3 

6 จํานวนงานวิจัยท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสาธารณะหรือจดอนุสิทธิบัตรหรือ

สิทธิบัตร (มรสน. 2.2) 
- 3 3 3 3 



68 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

ตัวชี้วัดใหม 
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กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ 
(เดิม) 

กลยุทธ 
(ปรับปรุงใหม) 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

2.2 สนับสนุนกระบวนการทําวิจัยครบวงจร 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(เดิม) 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(ปรับปรุงใหม) 

2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

 

2.2 โครงการสนับสนนุทุนวิจัยทุกประเภทใหแกบุคลากรทุกสายงาน  

     และนักศึกษา 

 

2.3 โครงการสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุกกลุม 

 

2.4 โครงการสงเสริมการเผยแพรและใชประโยชนขององคความรู 

      จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร :  การบริการวิชาการที่เปนที่พ่ึงของสังคมโดยรวมในระดบัทองถ่ิน ถายทอดองคความรู 

       จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยัง่ยืน และเกิดความรวมมือ 

                                    การบริการทางวิชาการในระดบัสากล  

                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 กระบวนการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ (สกอ. 3.1) 5 5 5 5 5 

2 รอยละของผูเขารับบริการ นําความรูไปใชประโยชน (สงป.) 80 80 80 80 80 

3 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เขารับการพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือบาน (สงป.) 
5 5 5 5 5 

4 จํานวนเครือขายความรวมมือทางวิชาการ (มรสน. 3.1) 5 5 5 5 5 
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ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

ตัวชี้วัดใหม 
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กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ 
(เดิม) 

กลยุทธ 
(ปรับปรุงใหม) 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็ง 

     ใหชุมชน 

3.2 สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 

 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(เดิม) 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(ปรับปรุงใหม) 

3.1  โครงการการใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพบูรณาการกับการเรียนการสอน 

      และการวิจัย 

3.2  โครงการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการ 

 

3.3 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และสิง่แวดลอมของทองถ่ิน  

       อยางสรางสรรคในระดับภูมภิาค 

                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
 

5 5 5 5 5 

2 จํานวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมีการเผย แพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดลอม (สงป.) 

36 37 38 39 39 
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ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

ตัวชี้วัดใหม 
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กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ 
(เดิม) 

กลยุทธ 
(ปรับปรุงใหม) 

4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 

 

4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 

4.3 สงเสริมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

 

4.4 สงเสริมการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(เดิม) 

โครงการหลกัมหาวทิยาลยั 
(ปรับปรุงใหม) 

4.1 โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 

4.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     และส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.3 โครงการการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 

 

4.4 โครงการการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร : การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

                   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงาน 

ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ. 5.1) 
5 5 5 5 5 

2 ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ. 5.2) 2.9 3.2 3.5 3.5 3.5 

3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ. 5.3) 4 4 5 5 5 

4 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร. 4.1) 1 3 3 3 3 

5 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (ก.พ.ร. 4.2) 3.24 5 5 5 5 

6 การประหยัดพลังงาน (ก.พ.ร. 5) 5 5 5 5 5 

7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการบริหารจดัการ  

(ก.พ.ร. 6) 
4 4 5 5 5 

8 จํานวนโครงการท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี 

มาใชในการบริหารจัดการ (มรสน. 5.1) 
- 3 3 3 3 
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ที่ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2558 

คาเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

ตัวชี้วัดใหม 
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กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ 
(เดิม) 

กลยุทธ 
(ปรับปรุงใหม) 

5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก 

      ธรรมาภิบาล 

5.2 สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยี 

     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

 

โครงการหลักมหาวิทยาลัย 
โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

(เดิม) 
โครงการหลักมหาวิทยาลัย 

(ปรับปรุงใหม) 

5.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารใหมีคุณภาพ 

         โครงการยอยท่ี 1 โครงการบริหารหนวยงาน 

         โครงการยอยท่ี 2 โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 

         โครงการยอยท่ี 3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงาน  

                               ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

         โครงการยอยท่ี 4 โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         โครงการยอยท่ี 5  โครงการบริหารงบประมาณ 

5.2 โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใช 

      ในการบริหารจัดการ 

 

5.3 โครงการสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
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