
                                 บทน า 
 

       ตามพระราชบ  ญญ  ต ิระเบ ียบบร ิหารราชการแผ  นด ิน (ฉบ  บที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกาว าด้วยหล กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ส าค ญ 
คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลส มฤทธิ์ต อภารกิจภาคร ฐ เพื่อประส ิทธิภาพและเก ิดความคุ ้มค  าในเชิง 
ภารก ิจภาคร  ฐ  เพื่อประส ิทธิภาพและเก ิดความคุ ้มค  าในเชิง ภารก ิจภาคร  ฐ เพื่อลดข ้นตอนการปฏิบ ติงานที่เกินความ
จ าเป็น และเพื่อให ้ม ีการประเม ินผลการปฏิบ  ต ิราชการ อย  างสม่ าเสมอ โดยใช ้เป  นกรอบแนวค ิดในการพ  ฒนา
ระบบราชการไทย รวมถ ึงการจ  ดทาแผนย ุทธศาสตร ์การ พ  ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผน
บร ิหารราชการแผ  นด ิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบก  บระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินว าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให ้ส  วน ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปร บปร ุงระบบ
ควบคุมภายใน 

        การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท ท ้งภาคร ฐ และเอกชนต างมีว ตถุประสงค์และมุ งหว งที่จะท างานไปให้ถึง
เป้าหมายที่ตนวางไว้อย างดีที่สุด และสูญเสียทร พยากรให้น้อยที่สุด แต การด าเนินการใดๆ ให้บรรลุว ตถุประสงค์ที่วาง
ไว้น ้นม กประสบก บความไม แน นอน  ซึ่งความไม แน นอนด งกล าวจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่บรรดาแต ละองค์กรต้องให้
ความสนใจ  ด งน ้นความเสี่ยง (RISK) จึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ที่ท าให้องค์กรไม 
สามารถบรรลุว ตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือก อผลเสียหายแก องค์กร ท ้งในด้านยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน กา รเงิน 
ทร พยากรต างๆ หรือแม้แต ชื่อเสียงรวมถึงภาพล กษณ์ขององค์กร  ประเด นส าค ญในเรื่องความเสี่ยง (RISK) คือความไม 
แน นอน (Uncertainty) ของผลล พธ์ที่อาจเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ  หากองค์กรสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อย าง
ถูกต้อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคท ้งหลายที่คาดไว้อาจก อให้เกิดโอกาสและน าไปสู นว ตกรรมได้ ท ้งย งเกิดโอกาส
ในการพ ฒนาประสิทธิภาพในการท างาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นเร่ืองประกอบก นระหว างองค์ประกอบที่ส าค ญ 
2 ส วน คือ โอกาสที่น าจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม พึงประสงค์ก บผลกระทบที่ตามมา   การบริหารความเสี่ยงอย างเหมาะสม
จะเป็นการสน บสนุนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  เข้าใจภ ยคุกคามของการปฏิบ ติงานในองค์กร
มีประสิทธิภาพมากข้ึน สน บสนุนให้มีการปร บปรุงงานอย างต อเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความส มพ นธ์ต างๆ 
ก ดีตามมา การบริหารความเสี่ยงระด บองค์กรเป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยง
ท ้งหมดเป็นกระบวนการเชิงระบบ เพื่อระบุประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมท ้งองค์กรให้มี
กระบวนคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า  โดยได้ร บการสน บสนุนและมีส วนร วมจากผู้บริหารในทุกระด บและจากทุกคน
ในองค์กร 

        ด งน ้น  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าค ญที่ท าให้เกิดความม ่นใจว าความเสี่ยงท ้งหมด ที่มีผลกระทบ
ส าค ญท ้งจากภายในและภายนอก ที่มีต อการบรรลุว ตถุประสงค์ขององค์กรจะได้ร บการพิจารณาและจ ดการให้หมดไป
หรือลดน้อยลง ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต ท ้งนี้การบริหารความเสี่ยงด งกล าว 
นอกจากจะต้องมีการด าเนินการท ่วท ้งองค์กรแบบบูรณาการแล้ว หากย งต้องให้ความส าค ญในการก าหนดผู้ร บผิดชอบ
ต อกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจ ดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู ใน
ปัจจุบ น  หรือพิจารณาการปฏิบ ติเพิ่มเติมที่จ าเป็น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจ ดการความเสี่ยง มีการติดตาม 
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(Monitoring) เพื่อให้ม ่นใจได้ว าการจ ดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้
น าไปใช้ทุกระด บขององค์การ มีการรายงานความเสี่ยงท ้งหมดที่มีผลกระทบส าค ญต อการบรรลุว ตถุประสงค์ของ
องค์กรต อผู้บริหารที่ร บผิดชอบ และท้ายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information & Communication) แก 
บุคลากรทุกคนให้ได้ร บรู้และเข้าใจอย างท ่วถึง จะสามารถช วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต อเหตุการณ์
ได้อย างรวดเร วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

        เพื่อให้การจ ดการของมหาวิทยาล ยเป็นไปตามระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุมปัจจ ย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเน ินงานท ี่อาจเป  นม ูลเหต ุของความเส ียหาย ให ้ระด  บความเส ี่ยงและขนาดของความเส ียหายท ี่จะ 
เก ิดขึ้นในอนาคตอยู  ในระด  บที่ยอมร  บและควบค ุมได้ ตลอดจนเพื่อป ้องก  นหร ือบรรเทาความร ุนแรงของป  ญหา 
รวมท ้งการมีแผนสำรองต อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความม  ่นใจว  าระบบงานต  างๆ ม ีความพร ้อมใช ้งาน ม ีการปร  บปร ุง 
ระบบอย างต อเนื่องและท  นต อการเปล ี่ยนแปลง เพ ื่อให้บรรลุเป ้าหมายของยุทธศาสตร ์ของมหาวิทยาล  ย 

มหาว ิทยาล  ยราชภ  ฏสกลนคร ได ้ด าเน ินการตามกระบวนการบร ิหารความเสี่ยงของตามมาตรฐาน COSO 
 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) ด งนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*COSO : ประกอบด้วย 1) American Institute of Certified Public Accountants(AICPA) 2) American Accounting Association (AAA) 

3) Financial Executive Institute (FEI)  4) Institute of Auditors (IIA)  5) Institute of Management Accountants(IMA) 
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

อัตลักษณ์และจุดเด่นของมหาวิทยาลัย  

        เป้าหมายส าค ญในการด าเนินการทุกพ นธกิจของมหาวิทยาล ย มุ งเนน้ในการพ ฒนาน กศึกษาและผลิตบ ณฑิตที่

มีล กษณะเป็นอ ตล กษณ์และจดุเด นของมหาวิทยาล ย 4 ด้าน ด งนี้  

 1) บ ณฑิตเปน็คนดี  มีจิตสาธารณะ และมีท กษะวิชาชีพ 
 2) น กศึกษามีความคิดสรา้งสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน  
 3) น กศึกษามีระเบียบวิน ย รู้จ กหน้าที่ มีความร บผิดชอบ ตรงต อเวลา และท างานด้วยความทุ มเท                           

4) น กศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อส ตย์สุจริต มีความภาคภูมิใจในองค์กร มีความตระหน กต อ 
    สิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวเข้าสู ประชาคมอาเซียน 
 

กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

        กรอบแนวทางการพ ฒนามหาวิทยาล ยราชภ ฏสกลนคร เพื่อพ ฒนาน กศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวิน ย  

มีจริยธรรม มีจุดเด น และน าไปสู การเป็นบ ณฑิตที่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีท กษะวิชาชีพ มีรายละเอียดด งนี้ 

         1. การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 

                1.1 การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ 

1)  พ ฒนาหล กสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บ ณฑิตและเป็น  

    หล กสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน                  

2)  พ ฒนาหล กสูตรต อยอด ที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหน วยกิตจากประสบการณ์ท างาน   
    เพื่อส งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)     
3)  พ ฒนาหล กสูตรความร วมมือ (Sandwich Program) โดยการหาพ นธมิตรทางการศึกษาก บ 
    สถาบ นการศึกษาในต างประเทศ      
4)  การร บน กศึกษามีหลากหลายวิธี เพื่อให้ตรงตามความต้องการแท้จริง ตรงตามความถน ดและ 
    เป็นไป ตามศ กยภาพของผู้เรียน เช น การร บตรงในแต ละสาขาวิชาต างๆ การสอบค ดเลือก 
    ท ่วไป เป็นต้น  
5)  การให้โอกาสทางการศึกษา เช น การร บน กศึกษาที่มีคุณสมบ ติพิเศษ ได้แก  คนดี กีฬาเด น 
    และสานต อโครงการให้ทุนทางการศึกษาเด กบ้านทานตะว น   
6)  ส งเสริมการเรียนรู้ตามความถน ดและความสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนได้ 
    เอง เช น สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีได้เองตามความสนใจ  
7)  การจ ดการเรียนการสอนเน้นที่เน้นผู้เรียนเป็นส าค ญ โดยใช้กระบวนการ จิตตปัญญาและ 
    เสริมสร้างท กษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมให้น กศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช น  
    การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างท กษะให้ฝึกการคิดวิเคราะห์  
    ส งเคราะห์และสรุปบทเรียนได้  
8)  จ ดการศึกษาแบบองค์รวมโดยมีการศึกษาซึ่งเชื่อมต อศูนย์หนองหารศึกษาค ายอาสาพ ฒนา 
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    และหมู บ้านเครือข ายมหาวิทยาล ยราชภ ฏสกลนคร    
9)  พ ฒนาท กษะที่จ าเป็น เช น พ ฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารภาษาต างประเทศ 
     ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจ ดอบรมหล กสูตรระยะส ้นให้น กศึกษา 
10) ส งเสริมการบูรณาการผลงานวิจ ยและงานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการเข้าก บ 
     กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้น กศึกษาเรียนรู้และได้ศึกษาบริบทจากประสบการณ์จริง  
11) มีโครงการแนะแนว พ ฒนาต อยอดความรู้ และสร้างแรงบ นดาลใจให้น กเรียนเพื่อดึงดูดให้ 
     เข้ามาศึกษาต อในมหาวิทยาล ย 
12) พ ฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาล ยราชภ ฏสกลนคร เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบ ติงานแก  
     น กศึกษาเป็นแหล งเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนวิถีธรรม และ ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพแก  
     บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาล ยและชุมชน                  

1.2 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นด้วยเครือข่าย 
  1)  ส งเสริมการศึกษาทร พยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เช น หนองหาร  
               ศึกษา เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจ ยภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชพ นธุ์ในท้องถิ่นและชนเผ าเป็นต้น 

 2)  สน บสนุนหน วยงานวิจ ยเฉพาะ (Special Research Unit) เช น โครงการหมู บ้านราชภ ฏ  
         และศูนย์หนองหารศึกษา 

  3)  สน บสนุนให้น กศึกษาระด บบ ณฑิตศึกษาท าวิจ ยในล กษณะงานวิจ ยแบบร วมมือ                 
              (Collaborative Research) 

  4)  ส งเสริมการจ ดต ้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เช น ศูนย์วิจ ยเทอร์โมอิเล กทริก  
         (Thermoelectrics Research Center) ศูนย์ครามศึกษา (Indigo Study Center) เป็นต้น  
 5)  ส งเสริมการบริการวิชาการแก ชุมชน เช น การจ ดท าหล กสูตรระยะส ้นที่สร้างประโยชน์ใน 
        ภาคร ฐและเอกชน 
 6)  สร้างเครือข ายความร วมมือในการวิจ ย และการบริการวิชาการก บองค์กรภาคร ฐ ภาคเอกชน 
        และชุมชน เพื่อพ ฒนาท้องถิ่นและส งคม  
 

        2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจ ดการที่มีประสิทธิภาพ ด งนี้   
    1)  การบริหารต้องมีประสิทธิภาพ มีหล กธรรมาภิบาล โปร งใส 
    2)  การเสริมสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 
    3)  การก าก บดูแลของสภามหาวิทยาล ยในระด บคณะ/ส าน ก/สถาบ น 
    4)  การสร้างส งคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    5)  การร กษาระด บของการเป็นสถาบ นอุดมศึกษาช ้นน า ตามเกณฑ์ต วชี้ว ดของส าน กงาน 
        คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 

        3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยการพ ฒนาสมรรถนะบุคลากรท ้งสายวิชาการและสายสน บสนุน ด งนี้  

 3.1 บุคลากรสายวิชาการ  

  1)  มุ งเน้นการพ ฒนาเข้าสู ต าแหน งทางวิชาการ โดยวางแผนการพ ฒนาต าแหน งทางวิชาการต ้งแต  
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      ระด บคณะ และสร้างระบบที่เอ้ือต อการเข้าสู ต าแหน งทางวิชาการ       

  2)  สน บสนุนการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น และเน้นการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้สูงขึ้น  

            และเน้นการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้มีจ านวนมากข้ึน  และต้องตรงตามความต้องการของ  

            สาขาวิชาและตามนโยบายของมหาวิทยาล ยราชภ ฏสกลนคร   

  3)  ส งเสริมการปฏิบ ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอย างที่ดีแก น กศึกษาและส งคม  

  4)   มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ก บสถาบ นการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange Staff Program) 

  5)  พ ฒนาท กษะที่จ าเป็นต อการปฏิบ ติหน้าที่ เช น ท กษะการจ ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

      เป็นส าค ญท กษะภาษาต างประเทศ เป็นต้น 

                         6) การพ ฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างท กษะวิธีคิด  

 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

  1) เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบ ติหน้าที่ให้เหมาะสมตามต าแหน งงาน 

  2) พ ฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เช น เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก บุคลากร 

                           (Visiting Scholar) ส งเสริมการเข้าร บการฝึกอบรม/เพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ เป็นต้น  

  3) การพ ฒนาท กษะที่ส าค ญและจ าเป็นต อการปฏิบ ติหน้าที่ เช น ท กษะภาษาต างประเทศ  ท กษะ    

           การให้บริการ ท กษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น เพื่อให้ปฏิบ ติหน้าที่ด้วยความเต มใจ    

           อย างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในองค์กร  

        ท ้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานตามเป้าหมายการพ ฒนาของมหาวิทยาล ย ที่มุ งเน้นการพ ฒนาคุณภาพมหาวิทยาล ยสู 

การเป็นศูนย์กลางการพ ฒนาทร พยากรมนุษย์ และพร้อมเข้าสู ประชาคมอาเซียนต อไปน ้น การจ ดสรรงบประมาณเงินรายได้

เพื่อสน บสนุนกิจกรรมที่ไม ได้ร บการจ ดสรรงบประมาณแผ นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงก าหนดประเด น

ส าค ญตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาล ยราชภ ฏสกลนคร (พ.ศ. 2556 - 2560) เป็นจุดเน้นของสภามหาวิทยาล ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางหล กในการด าเนินการต อไป 

จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
        1. มุ งเน้นการพ ฒนาคุณภาพของบุคลากรท ้งสายวิชาการและสายสน บสนุนตามแผนพ ฒนาบุคลากร โดยใช้ 
           หล กการจ ดการความรู้ และใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างท กษะวิธีคิด  

 1.1) สายวิชาการ มุ งเน้นการพ ฒนาเข้าสู ต าแหน งทางวิชาการโดยวางแผนการพ ฒนาต ้งแต ระด บคณะและ  
      สร้างระบบที่เอ้ือต อการเข้าสู ต าแหน งทางวิชาการ จ ดสรรทุนการศึกษาต อระด บปริญญาเอกท ้งใน 

                    ประเทศและต างประเทศเพื่อให้ได้ส ดส วนคุณวุฒิอาจารย์สูงขึ้นและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
                    คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สน บสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสน บสนุนได้ร บการพ ฒนาท กษะที่ 
                    จ าเป็นต อการปฏิบ ติหน้าที่เข้าร บการฝึกอบรมส มมนาทางวิชาการท ้งในประเทศและต างประเทศ  
                    เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพ ฒนานว ตกรรมใหม เพื่อพ ฒนาการเรียนการสอน 

 1.2)  สายสน บสนุนวิชาการ มุ งเน้นการพ ฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้ารายบุคคล จ ดสรรทุนการศึกษาต อตาม 
        ความเหมาะสมและจ าเป็นเฉพาะต าแหน ง สน บสนุนให้พ ฒนาท กษะทีส่ าค ญและจ าเป็นต อการปฏิบ ติหนา้ที่ 
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 1.3) สน บสนุนงบประมาณเพื่อรองร บการปร บโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาล ยตามนโยบาย 
      ร ฐบาลให้เหมาะสมก บวุฒิการศึกษา 

       2. มุ งเน้นพ ฒนาคุณภาพน กศึกษาและบ ณฑิต โดยส งเสริมกระบวนการจ ดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น   
          ส าค ญ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างท กษะวิธีคิด ส งเสริมการบูรณาการผลงานวิจ ยและงาน 
          สร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเข้าก บกระบวนการเรียนการสอน เน้นให้น กศึกษาได้เรียนรู้จาก  
          ประสบการณ์จริง โดยจ ดการศึกษาแบบองค์รวม และจ ดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่น กศึกษาสามารถเรียนรู้   
          จากประสบการณ์จริง จ ดหาทร พยากรสน บสนุนการเรียนการสอน ได้แก  หน งสือ ต ารา CD-ROM บริการ 
          ห้องสมุด และแหล งเรียนรู้ผ านระบบเครือข ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา จ ดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ 
          เหมาะสมต อการจ ดการเรียนการสอนและการพ ฒนาน กศึกษา และสน บสนุนการสร้างสื่อการ สอนในล กษณะ  
          e-Learning อย างจริงจ ง โดยเฉพาะรายวิชาการศึกษาท ่วไป 
       3. มุ งเน้นสน บสนุนทุนการวิจ ย เพื่อผลิตงานวิจ ยและนว ตกรรมจากรากหญ้าสู อาเซียนเปิดโอกาสให้บุคลากร  
          ได้ร บทุนการศึกษาวิจ ยในกลุ มสาขาต างๆ ตามขีดความสามารถ โดยมุ งเน้นงานวิจ ยด้านการพ ฒนาวิธีการสอน  
          เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าค ญ การศึกษาทร พยากรในภูมิภาค และการวิจ ยเฉพาะส งเสริมกระบวน  
          การวิจ ยโดยพ ฒนาทีมวิจ ยที่เข้มแข งจ ดให้มีพี่เลี้ยงน กวิจ ยรุ นใหม  สร้างกลไกให้ผลงานวิจ ย นว ตกรรม และ 
          ผลงานวิชาการได้ร บการคุ้มครองสิทธิ์และได้ร บรองคุณภาพ พร้อมสน บสนุนการตีพิมพ์เผยแพร งานวิจ ย งาน 
          สร้างสรรค์ท ้งภายในและต างประเทศ ส งเสริมให้มีการส งเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจ ยและถ ายทอดความรู้ 
          สู ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้อย างเป็นรูปธรรม 
        4. มุ งเน้นสน บสนนุการจ ดซื้อครุภ ณฑ์ ท ้งครุภ ณฑ์การศึกษาที่มีความจ าเป็นเร งด วนต้องใช้งานซึ่งไม ได้ร บจ ดสรร 
       งบประมาณแผ นดินหรือขอต ้งงบประมาณประจ าปีไม ท นกาล 
        5. มุ งเน้นการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจ ดการ และจ ดให้มีการพ ฒนาระบบฐานข้อมูล และการ 

พ ฒนาเครือข ายคอมพิวเตอร์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการสืบค้นข้อมูลข าวสารท ้งในประเทศ
และต างประเทศได้อย างรวดเร ว จ ดให้มีจุดเชื่อมต ออินเทอร์เน ตในระบบไร้สาย ที่มีขีดความสามารถในการ
จ ดบริการน กศึกษา เพื่อให้น กศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอ ตราไม สูงกว า 8 FTES ต อเครื่อง และ
จ ดบริการบุคลากรของมหาวิทยาล ยให้ท ่วท ้งพื้นที่อาศ ยภายในมหาวิทยาล ย  

        6. มุ งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา โดยการร บน กศึกษาในหลากหลายวิธี เพื่อให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง  
 ตามความถน ดและศ กยภาพผู้เรียน รวมท ้งสน บสนุนการศึกษาของน กศึกษาที่เรียนดี กีฬาเด นและผู้ที่ขาด 
 โอกาส โดยจ ดสรรทุนส งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะทุนคนดีศรีราชภ ฏ และสน บสนุนการท างานระหว างเรียน 
        7. มุ งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข งที่สอดคล้องก บยุคสม ยของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของวิชาชีพครูผลิต 

และพ ฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมก บการเป็นวิชาชีพช ้นสูง โดย
มุ งเน้นพ ฒนาด้านวิธีการสอน  

        8. มุ งเน้นการพ ฒนาระบบประก นคุณภาพให้เป็นส วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพื่อพ ฒนาคุณภาพ
 การศึกษาอย างเป็นระบบและต อเนื่อง เพื่อรองร บการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
 2557 และ การประเมินภายนอก รอบ 4 
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        9. มุ งเน้นสน บสนุน ส งเสริมกิจกรรมน กศึกษา ท ้งที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาล ย กิจกรรมระด บ
 คณะระด บสาขาวิชา องค์การน กศึกษา รวมไปถึงชมรมต างๆ ให้สามารถปฏิบ ติกิจกรรมภายใต้กรอบนโยบาย และ
 แผนการจ ดกิจกรรมพ ฒนาน กศึกษาที่ส งผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระด บอุดมศึกษาแห งชาติทุกด้าน  
      10. มุ งเน้นการพ ฒนาหล กสูตรเดิม และพ ฒนาหล กสูตรใหม ที่มีจุดเด น มีความหลากหลายครอบคลุมความ
 ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บ ณฑิตท ้งในระด บท้องถิ่นและระด บอาเซียน โดยทุกหล กสูตรมีการด าเนินงานให้
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระด บอุดมศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 
 for Higher Education) (TQF : HEd.) ส าน กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 
 พ ฒนาหล กสูตรต อยอดที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหน วยกิตจากประสบการณ์ท างาน เพื่อส งเสริมเรียนรู้
 ตลอดชีวิต (Life Long Learning) พร้อมท ้งจ ดต ้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการพ ฒนา
 หล กสูตรให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวก น 
      11. มุ งเน้นการสร้างเครือข ายความร วมมือก บสถาบ นการศึกษา องค์กร และชุมชนท ้งภายในและต างประเทศ 
 เพื่อพ ฒนาผลงานวิจ ยและสร้างนว ตกรรมที่ก อให้เกิดประโยชน์ต อชุมชนและส งคม ส งเสริมการจ ดต ้งศูนย์
 ความเป็นเลิศ เช น ศูนย์วิจ ยเทอร์โมอิเล กทริก ศูนย์ครามศึกษา เป็นต้น สน บสนุนหน วย วิจ ยเฉพาะ เช น  
 โครงการ  หมู บ้าน ราชภ ฏ และศูนย์หนองหารศึกษา และมุ งเน้นการจ ดบริการวิชาการเผยแพร ความรู้สู 
 ชุมชน โดยยึดหล กการบูรณาการทุกศาสตร์จากการมีส วนร วมของบุคลากร (รวมท ้งน กศึกษา) ทุกคณะโดยมี
 กรรมการสภามหาวิทยาล ย  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา สน บสนุนการพ ฒนาหล กสูตรระยะส ้น และการจ ด
 โครงการ/กิจกรรมที่สร้างประโยชน์ส าหร บภาคร ฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
      12. มุ งเน้นสน บสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558    
      13. มุ งเน้นสน บสนุนโครงการ/กิจกรรมการพ ฒนาตามอ ตล กษณ์ และพ ฒนาตามจุดเน้นและจุดเด นที่ส งผล
 สะท้อนเป็นเอกล กษณ์ของมหาวิทยาล ยและของหน วยงาน 
      14. มุ งเน้นสน บสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพ ฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห งมหาวิทยาล ยราชภ ฏสกลนคร 
       15.  สน บสนุนการปร บปรุงและพ ฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมก บสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาล ย 
 


