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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

		มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม	ร่วมชี้นำาการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นครูของแผ่นดิน	พัฒนาท้องถิ่น

			สู่สากลด้วยนวัตกรรม”

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศที่

พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และนำาสู่การถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน	พร้อมเข้าสู่สากลทั้งนี้ใช้นวัตกรรมเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินการตามพันธกิจ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 

คำาอธิบายวิสัยทัศน์

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



“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำาหน้าที่ อย่างมีความสุข”

(4	H’s,	ประกอบด้วย	Head,	Heart	and	Hand	for	Healthy	Organization)

Head	หมายถึง	ร่วมคิด	ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน

Heart	หมายถึง	มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน

Hand	หมายถึง	ร่วมทำา	ร่วมทำาหน้าที่	ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร

Healthy	Organization	หมายถึง	องค์กรสุขภาพดี	องค์กรแห่งความสุข	

1.	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2.	สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้	และถ่ายทอดสู่การพัฒนา

			ท้องถิ่น

3.	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.	พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

5.	บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 

“บัณฑิตเป็นคนดี”	หมายถึง	คนที่มีคุณธรรม	จริยธรรม		และจรรยาบรรณ

“มีจิตสาธารณะ”		หมายถึง		มีสำานึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		

	 	 											เอื้ออาทร	ต่อผู้อื่น	และแบ่งปัน

“มีทักษะวิชาชีพ”	หมายถึง		มีความชำานาญในวิชาชีพ	มนุษยสัมพันธ์	การสื่อสาร

		 	 											และเทคโนโลยี	

ค่านิยมหลักองค์กร

พันธกิจ

อัตลักษณ์  
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“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 

“มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”		หมายถึง		มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็น

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น	

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



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.	การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

			ให้มีคุณภาพ	ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.1	บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพ

					ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.2	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

					เชี่ยวชาญและ	มีคุณภาพตามมาตรฐาน

					วิชาชีพ

2.	การยกระดับคุณภาพการศึกษา

			สู่ระดับสากล

2.1	นักศึกษา	บัณฑิต	และประชาชน	ได้รับการพัฒนา

					ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

2.2	บัณฑิตมีคุณธรรม	และคุณภาพ	ตามมาตรฐาน

					วิชาชีพ

2.3	อาจารย์	และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ

					ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา	ตำาแหน่งทางวิชาการ	

					และสมรรถนะวิชาชีพ

3.	การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

			บนพื้นฐาน	เศรษฐกิจพอเพียง

3.1	ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	

					ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ

					ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.2	มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม

					และได้รับการยอมรับในระดับสากล	

3.3	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	

					และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

					ในระดับภูมิภาค

4.	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

			ให้มีประสิทธิภาพ

4.1	มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ

					เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

4.2	บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น
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การผลิตบัณฑิต
และพัฒนาครู
ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ

การพัฒนา
ท้องถิ่น

การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

สู่ระดับสากล

การผลิตและ
พัฒนาครู

การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง

การยกระดับ
คุณภาพการ

ศึกษา

การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนา
ระบบบริหาร

จัดการ

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี

(พ.ศ. 2560 – 2579)

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

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

7

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



การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

สู่ระดับสากล

การพัฒนาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ

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

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์

				มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร		เป็นครูของแผ่นดิน	พัฒนาท้องถิ่น

สู่สากลด้วยนวัตกรรม
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.1	บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.2	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและ	มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.1	นักศึกษา	บัณฑิต	และประชาชน	ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน

2.2	บัณฑิตมีคุณธรรม	และคุณภาพ	ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.3	อาจารย์	และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา	ตำาแหน่งทางวิชาการ

					และสมรรถนะวิชาชีพ

3.1	ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ

					ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.2	มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม	และได้รับการยอมรับในระดับสากล	

3.3	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

					ในระดับภูมิภาค

4.1	มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ	เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

4.2	บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.	การผลิตบัณฑิต

			และพัฒนาครู

			ให้มีคุณภาพ	

			ตามมาตรฐาน

			วิชาชีพ

1.1	บัณฑิตครูมีมาตรฐาน

					วิชาชีพและมีคุณภาพ	

					ตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.1.1	ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่าน

								มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

1.1.2	ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก		

								มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุครู

								ได้ในครั้งแรก

1.2	ครูและบุคลากรทางการ

					ศึกษามีความเชี่ยวชาญและ	

					มีคุณภาพตามมาตรฐาน

					วิชาชีพ

1.2.1	ร้อยละบุคลากรทางการศึกษา

								ในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจาก

								มหาวิทยาลัยราชภัฏและ	ได้รับ	

								วิทยฐานะที่สูงขึ้น

2.	การยกระดับ

			คุณภาพ

			การศึกษา

			สู่ระดับสากล

2.1	นักศึกษา	บัณฑิต	และ

					ประชาชน	ได้รับการพัฒนา

					ศักยภาพและทักษะวิชาชีพ

					ตามมาตรฐาน

2.1.1	ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี

								ที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพ

								อิสระภายใน	1	ปี

2.1.2	จำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

								ชาวต่างชาติและนักศึกษา

								แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศที่สูงขึ้น

2.1.3	ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะ

								ภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐาน	

								ของมหาวิทยาลัย	ได้ตามเกณฑ์

								ระดับกลางขึ้นไป

2.1.4	ร้อยละหลักสูตรสหวิทยาการที่	

								ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.1.5	ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่	1	

								ที่ได้สอบวัดความรู้พื้นฐาน

								ภาษาอังกฤษ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

2.1.6	จำานวนหลักสูตรที่สอน

								ด้วยภาษาอังกฤษ

2.1.7	ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

							โดยรวมโดยใช้นวัตกรรม

2.1.8	ร้อยละของการเรียนการสอน

								ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

2.2	บัณฑิตมีคุณธรรม	และ

					คุณภาพ	ตามมาตรฐาน

					วิชาชีพ

2.2.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้

								บัณฑิตต่อบัณฑิต

2.3	อาจารย์	และนักวิจัย

					ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

					ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา	

					ตำาแหน่งทางวิชาการ	

					และสมรรถนะวิชาชีพ

2.3.1	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษา

								ต่อสถาบันอุดมศึกษา

2.3.2		ร้อยละอาจารย์ประจำาสถาบันที่มี

									คุณวุฒิปริญญาเอก

2.3.3	ร้อยละอาจารย์ประจำาสถาบัน

								ที่ดำารง	ตำาแหน่งทางวิชาการ

2.3.4		ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา									

									ให้มีระดับความสามารถทาง

									ภาษา	อังกฤษที่สูงขึ้น

3.	การพัฒนา

			ท้องถิ่น

			อย่างยั่งยืน

			บนพื้นฐาน	

			เศรษฐกิจ

			พอเพียง

3.1	ท้องถิ่นมีความรู้จาก

					งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	

					ถ่ายทอดสู่การพัฒนา

					ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและ

					ดำาเนินชีวิตตามหลัก			

					เศรษฐกิจพอเพียง

3.1.1	ร้อยละของงานวิจัยและ

								งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

								ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

3.1.2	จำานวนหลักสูตรที่มีการเรียน

								การสอนที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นและ

								สถานประกอบการ

3.1.3	จำานวนชุมชนที่สามารถจัดการ

								ตนเองได้จากองค์ความรู้ของ

								มหาวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจ

								พอเพียง

3.2	มีผลงานวิจัยและ

					งานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า

					ต่อสังคมและได้รับการ

					ยอมรับในระดับสากล

3.2.1	จำานวนงานวิจัย	นวัตกรรมหรือ

								งานสร้างสรรค์	ที่ก่อให้เกิด

								ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ

								จดทะเบียนสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร

								และลิขสิทธิ์

3.2.2	จำานวนงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอด

								เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

3.2.3	จำานวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/

								วิชาการ

3.2.4	จำานวนทุนสนับสนุนวิจัย

								จากองค์กรภาคีเครือข่าย

3.2.5	จำานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

								องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

3.3	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

					ด้านศิลปวัฒนธรรม	และ

					สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

					อย่างสร้างสรรค์	ในระดับ

					ภูมิภาค

	3.3.1	ระบบและกลไกการทำานุบำารุง

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



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

	3.3.2	จำานวนโครงการส่งเสริม

									ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

									ของท้องถิ่น

	3.3.3	จำานวนผู้ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้

									ทางด้านภาษา	ศิลปะและ

									วัฒนธรรม

4.	การพัฒนา

			ระบบบริหาร

			จัดการให้มี

			ประสิทธิภาพ

4.1	มหาวิทยาลัยมีการบริหาร

					จัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไป

					ตามหลักธรรมาภิบาล

4.1.1	การเบิกจ่ายงบประมาณ

4.1.2	ผลการบริหารงานของคณะ

4.1.3	จำานวนนวัตกรรมและระบบ

								เทคโนโลยีที่นำามาใช้ในการบริหาร

								จัดการ

4.1.4	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

								ในการดำาเนินงาน

4.1.5	ระดับความพึงพอใจของผู้มี

								ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหาร

								งานของมหาวิทยาลัย

4.1.6	ฐานข้อมูล	DMC	

							(Data	Management	Center)

4.1.7	จำานวนระบบการบริหารที่ได้

								รับการพัฒนา

4.1.8	จำานวนระบบบริหารจัดการ

								ที่พัฒนาขึ้น

4.1.9	ระดับประสิทธิผลตามพันธกิจ

								ของ	มหาวิทยาลัยที่พึ่งพาตนเองได้
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์์ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

4.1.10	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล

									ระดับชาติและนานาชาติ

4.2	บุคลากรของมหาวิทยาลัย

					มีศักยภาพสูงขึ้นด้าน

					การบริหารจัดการ

4.2.1	ระดับความสำาเร็จของการบริหาร

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



ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นครูของแผ่นดิน
อย่างยั่งยืน

 “5 ปีเริ่มต้น การพัฒนาระบบและสร้างความพร้อมทุกมิติ”

มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ	การเรียนการสอน	การวิจัย	การทำานุบำารุง

ศิลปวัฒนธรรม	และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	เพื่อสร้างความพร้อมทุกมิติ

 “พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครูของท้องถิ่น” 

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นครูของท้องถิ่น	พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ชี้นำาท้องถิ่นพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น

 “พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครูของแผ่นดิน พร้อมบริหารจัดการตนเองได้”

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัย	เป็นครูของแผ่นดิน	ยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับชาติ

และนานาชาติ	พร้อมกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการตนเองได้

 “พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครูของแผ่นดินอย่างยั่งยืน”

การเป็นครูของแผ่นดินอย่างยั่งยืนสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และสังคมโลกได้

ระยะที่เริ่มต้น ระหว่างปีที่ 1 - 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ระยะที่ 2 ระหว่างปีที่ 6 - 10 (พ.ศ. 2565 - 2569)  

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

ระยะที่ 4 ระหว่างปีที่ 16 - 20 (พ.ศ. 2575 - 2579)    
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579)



เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำาเร็จในภาพรวม
ของแต่ละระยะ

1 2 3 4 5

กลยุทธ์
	 มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ	ทางด้านการเรียนการสอน	การวิจัย	

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	เพื่อสร้างความพร้อมทุกมิติ

เป้าหมาย
	 1.	พัฒนาระบบศักยภาพบุคลากร

	 2.	พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตัวชี้วัด
	 1.	ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำาหรือประกอบอาชีพอิสระใน	1	ปี	

															ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85		

	 2.	ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

	 3.	ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

	 4.	จำานวนระบบการบริหารที่ได้รับการพัฒนา	ไม่น้อยกว่า	10	เรื่อง

	 5.	จำานวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น

1. ระยะที่เริ่มต้น ระหว่างปีที่ 1 - 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)
“5 ปีเริ่มต้น การพัฒนาระบบและสร้างความพร้อมทุกมิติ”
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กลยุทธ์
	 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นครูของท้องถิ่น	พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ชี้นำาท้องถิ่น

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น

เป้าหมาย
	 1.	การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับของท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางความร่วม

มือกับท้องถิ่น	

ตัวชี้วัด
	 1.	ร้อยละของการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

	 2.	จำานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์	องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น	ไม่น้อยกว่า	25	งาน

	 3.	จำานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	

																ไม่น้อยกว่า	15	หลักสูตร

2. ระยะที่ 2 ระหว่างปีที่ 6 - 10 (พ.ศ. 2565 - 2569)
“พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครูของท้องถิ่น” 

กลยุทธ์
	 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครูของแผ่นดิน	ยกระดับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับ

ชาติและนานาชาติ	พร้อมกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการตนเองได้

เป้าหมาย
	 1.	การเป็นองค์กรบริหารจัดการตนเองได้

	 2.	การเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้หลากหลาย

	 3.	การจัดหารายได้ตามพันธกิจเพิ่มขึ้น

3. ระยะที่ 3 ระหว่างปีที่ 11-15 (พ.ศ. 2570 - 2574)    
“พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นครูของแผ่นดิน พร้อมบริหารจัดการตนเองได้”
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579)



กลยุทธ์
	 การเป็นครูของแผ่นดินอย่างยั่งยืนสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ

และสังคมโลกได้

เป้าหมาย
	 1.	มหาวิทยาลัยพึ่งพาตนเองได้

	 2.	การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
	 1.	ระดับประสิทธิผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่พึ่งพาตนเองได้

	 2.	มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

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

ตัวชี้วัด
	 1.	ร้อยละการเรียน	การสอน	ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50

	 2.	จำานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น	ไม่น้อยกว่า	50	งาน

	 3.	ร้อยละของรายรับตามพันธกิจที่เพิ่มขึ้น
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การประชุุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579)

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
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กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำาบลธาตุเชิงชุม อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

http://plan.snru.ac.th


