บทนา
ตามพระราชบ ญญ ติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ นดิน (ฉบ บที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกาวาด้วยหลกเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายที่สาคญ
คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสมฤทธิ์ตอภารกิจภาครฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคาในเชิง
ภารกิจภาครฐ เพื่อประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคาในเชิง ภารกิจภาครฐ เพื่อลดข้นตอนการปฏิบติงานที่เกินความ
จาเป็น และเพื่อให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ติราชการ อย างสม่าเสมอ โดยใช ้ เ ป นกรอบแนวคิด ในการพ ฒนา
ระบบราชการไทย รวมถึงการจดทาแผนยุทธศาสตร์การ พฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) และแผน
บริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) ประกอบกบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้สวน ราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรบปรุงระบบ
ควบคุมภายใน
การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท ท้งภาครฐ และเอกชนตางมีวตถุประสงค์และมุงหวงที่จะทางานไปให้ถึง
เป้าหมายที่ตนวางไว้อยางดีที่สุด และสูญเสียทรพยากรให้น้อยที่สุด แตการดาเนินการใดๆ ให้บรรลุวตถุประสงค์ที่วาง
ไว้น้นมกประสบกบความไมแนนอน ซึ่งความไมแนนอนดงกลาวจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่บรรดาแตละองค์กรต้องให้
ความสนใจ ดงน้นความเสี่ยง (RISK) จึงเป็นภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรค หรือการสูญเสียโอกาส ที่ทาให้องค์กรไม
สามารถบรรลุวตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือกอผลเสียหายแกองค์กร ท้งในด้านยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน กา รเงิน
ทรพยากรตางๆ หรือแม้แตชื่อเสียงรวมถึงภาพลกษณ์ขององค์กร ประเดนสาคญในเรื่องความเสี่ยง (RISK) คือความไม
แนนอน (Uncertainty) ของผลลพธ์ที่อาจเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ หากองค์กรสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้อยาง
ถูกต้อง ภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคท้งหลายที่คาดไว้อาจกอให้เกิดโอกาสและนาไปสูนวตกรรมได้ ท้งยงเกิดโอกาส
ในการพฒนาประสิทธิภาพในการทางาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องประกอบกนระหวางองค์ประกอบที่สาคญ
2 สวน คือ โอกาสที่นาจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไมพึงประสงค์กบผลกระทบที่ตามมา การบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
จะเป็นการสนบสนุนกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เข้าใจภยคุกคามของการปฏิบติงานในองค์กร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สนบสนุนให้มีการปรบปรุงงานอยางตอเนื่อง มีการสื่อสารในองค์กรมากขึ้น ความสมพนธ์ตางๆ
กดีตามมา การบริหารความเสี่ย งระดบองค์กรเป็นการผสมผสานการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยง
ท้งหมดเป็นกระบวนการเชิงระบบ เพื่อระบุประเมิน ควบคุม และสื่อสารความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมท้งองค์กรให้มี
กระบวนคิดในการที่จะมองไปข้างหน้า โดยได้รบการสนบสนุนและมีสวนรวมจากผู้บริหารในทุก ระดบและจากทุกคน
ในองค์กร
ดงน้น การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สาคญที่ทาให้เกิดความม่นใจวาความเสี่ยงท้งหมด ที่มีผลกระทบ
สาคญท้งจากภายในและภายนอก ที่มีตอการบรรลุวตถุประสงค์ขององค์กรจะได้รบการพิจารณาและจดการให้หมดไป
หรือลดน้อยลง ซึ่งจะทาให้ผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตท้งนี้การบริหารความเสี่ยงดงกลาว
นอกจากจะต้องมีการดาเนินการท่วท้งองค์กรแบบบูรณาการแล้ว หากยงต้องให้ความสาคญในการกาหนดผู้รบผิดชอบ
ตอกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการอยูใน
ปัจจุบน หรือพิจารณาการปฏิบติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจดการความเสี่ยง มีการติดตาม

(Monitoring) เพื่อให้ม่นใจได้วาการจดการความเสี่ยง มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้
นาไปใช้ทุกระดบขององค์การ มีการรายงานความเสี่ยงท้งหมดที่มีผลกระทบสาคญตอการบรรลุวตถุประสงค์ของ
องค์กรตอผู้บริหารที่รบผิดชอบ และท้ายสุดมีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) แก
บุคลากรทุกคนให้ได้รบรู้และเข้าใจอยางท่วถึง จะสามารถชวยให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องสามารถตอบสนองตอเหตุการณ์
ได้อยางรวดเรวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้การจดการของมหาวิ ทยาลยเป็ นไปตามระบบการบริหารความเสี่ย งที่ ควบคุม ปัจ จย กิจ กรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ให้ระด บความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จ ะ
เกิด ขึ้น ในอนาคตอยู ในระด บที่ย อมร บและควบคุม ได้ ตลอดจนเพื่อ ป้อ งก นหรือบรรเทาความรุน แรงของป ญหา
รวมท้งการมีแผนสำรองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีความม่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรบปรุง
ระบบอยางตอเนื่องและทนตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลย
มหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร ได้ดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) ดงนี้

*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
เป้าหมายสาคญในการดาเนินการทุกพนธกิจของมหาวิทยาลย มุงเน้นในการพฒนานกศึกษาและผลิตบณฑิตที่
มีลกษณะเป็นอตลกษณ์และจุดเดนของมหาวิทยาลย 4 ด้าน ดงนี้
1) บณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทกษะวิชาชีพ
2) นกศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน
3) นกศึกษามีระเบียบวินย รู้จกหน้าที่ มีความรบผิดชอบ ตรงตอเวลา และทางานด้วยความทุมเท
4) นกศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตย์สุจริต มีความภาคภูมิใจในองค์กร มีความตระหนกตอ
สิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวเข้าสูประชาคมอาเซียน

กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรอบแนวทางการพฒนามหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร เพื่อพฒนานกศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินย
มีจริยธรรม มีจุดเดน และนาไปสูการเป็นบณฑิตที่เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทกษะวิชาชีพ มีรายละเอียดดงนี้

1. การพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
1.1 การพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ
1) พฒนาหลกสูตรที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บณฑิตและเป็น
หลกสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) พฒนาหลกสูตรตอยอด ที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณ์ทางาน
เพื่อสงเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
3) พฒนาหลกสูตรความรวมมือ (Sandwich Program) โดยการหาพนธมิตรทางการศึกษากบ
สถาบนการศึกษาในตางประเทศ
4) การรบนกศึกษามีหลากหลายวิธี เพื่อให้ตรงตามความต้องการแท้จริง ตรงตามความถนดและ
เป็นไป ตามศกยภาพของผู้เรียน เชน การรบตรงในแตละสาขาวิชาตางๆ การสอบคดเลือก
ท่วไป เป็นต้น
5) การให้โอกาสทางการศึกษา เชน การรบนกศึกษาที่มีคุณสมบติพิเศษ ได้แก คนดี กีฬาเดน
และสานตอโครงการให้ทุนทางการศึกษาเดกบ้านทานตะวน
6) สงเสริมการเรียนรู้ตามความถนดและความสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนได้
เอง เชน สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีได้เองตามความสนใจ
7) การจดการเรียนการสอนเน้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคญ โดยใช้กระบวนการ จิตตปัญญาและ
เสริมสร้างทกษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมให้นกศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เชน
การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างทกษะให้ฝึกการคิดวิเคราะห์
สงเคราะห์และสรุปบทเรียนได้
8) จดการศึกษาแบบองค์รวมโดยมีการศึกษาซึ่งเชื่อมตอศูนย์หนองหารศึกษาคายอาสาพฒนา
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และหมูบ้านเครือขายมหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร
9) พฒนาทกษะที่จาเป็น เชน พฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารภาษาตางประเทศ
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจดอบรมหลกสูตรระยะส้นให้นกศึกษา
10) สงเสริมการบูรณาการผลงานวิจยและงานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการเข้ากบ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นกศึกษาเรียนรู้และได้ศึกษาบริบทจากประสบการณ์จริง
11) มีโครงการแนะแนว พฒนาตอยอดความรู้ และสร้างแรงบนดาลใจให้นกเรียนเพื่อดึงดูดให้
เข้ามาศึกษาตอในมหาวิทยาลย
12) พฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบติงานแก
นกศึกษาเป็นแหลงเรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนวิถีธรรม และ ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพแก
บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยและชุมชน
1.2 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นด้วยเครือข่าย
1) สงเสริมการศึกษาทรพยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เชน หนองหาร
ศึกษา เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจยภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชพนธุ์ในท้องถิ่นและชนเผาเป็นต้น
2) สนบสนุนหนวยงานวิจยเฉพาะ (Special Research Unit) เชน โครงการหมูบ้านราชภฏ
และศูนย์หนองหารศึกษา
3) สนบสนุนให้นกศึกษาระดบบณฑิตศึกษาทาวิจยในลกษณะงานวิจยแบบรวมมือ
(Collaborative Research)
4) สงเสริมการจดต้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) เชน ศูนย์วิจยเทอร์โมอิเลกทริก
(Thermoelectrics Research Center) ศูนย์ครามศึกษา (Indigo Study Center) เป็นต้น
5) สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชน เชน การจดทาหลกสูตรระยะส้นที่สร้างประโยชน์ใน
ภาครฐและเอกชน
6) สร้างเครือขายความรวมมือในการวิจย และการบริการวิชาการกบองค์กรภาครฐ ภาคเอกชน
และชุมชน เพื่อพฒนาท้องถิ่นและสงคม
2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจดการที่มีประสิทธิภาพ ดงนี้
1) การบริหารต้องมีประสิทธิภาพ มีหลกธรรมาภิบาล โปรงใส
2) การเสริมสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
3) การกากบดูแลของสภามหาวิทยาลยในระดบคณะ/สานก/สถาบน
4) การสร้างสงคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) การรกษาระดบของการเป็นสถาบนอุดมศึกษาช้นนา ตามเกณฑ์ตวชี้วดของสานกงาน
คณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยการพฒนาสมรรถนะบุคลากรท้งสายวิชาการและสายสนบสนุน ดงนี้
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
1) มุงเน้นการพฒนาเข้าสูตาแหนงทางวิชาการ โดยวางแผนการพฒนาตาแหนงทางวิชาการต้งแต
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ระดบคณะ และสร้างระบบที่เอื้อตอการเข้าสูตาแหนงทางวิชาการ
2) สนบสนุนการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น และเน้นการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้สูงขึ้น
และเน้นการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกให้มีจานวนมากขึ้น และต้องตรงตามความต้องการของ
สาขาวิชาและตามนโยบายของมหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร
3) สงเสริมการปฏิบติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อเป็นแบบอยางที่ดีแกนกศึกษาและสงคม
4) มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กบสถาบนการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange Staff Program)
5) พฒนาทกษะที่จาเป็นตอการปฏิบติหน้าที่ เชน ทกษะการจดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคญทกษะภาษาตางประเทศ เป็นต้น
6) การพฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างทกษะวิธีคิด
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1) เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบติหน้าที่ให้เหมาะสมตามตาแหนงงาน
2) พฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เชน เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แกบุคลากร
(Visiting Scholar) สงเสริมการเข้ารบการฝึกอบรม/เพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ เป็นต้น
3) การพฒนาทกษะที่สาคญและจาเป็นตอการปฏิบติหน้าที่ เชน ทกษะภาษาตางประเทศ ทกษะ
การให้บริการ ทกษะการใช้ชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น เพื่อให้ปฏิบติหน้าที่ด้วยความเตมใจ
อยางมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในองค์กร
ท้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานตามเป้าหมายการพฒนาของมหาวิทยาลย ที่มุงเน้นการพฒนาคุณภาพมหาวิทยาลยสู
การเป็นศูนย์กลางการพฒนาทรพยากรมนุษย์ และพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียนตอไปน้น การจดสรรงบประมาณเงินรายได้
เพื่อสนบสนุนกิจกรรมที่ไมได้รบการจดสรรงบประมาณแผนดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงกาหนดประเดน
สาคญตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร (พ.ศ. 2556 - 2560) เป็นจุดเน้นของสภามหาวิทยาลย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางหลกในการดาเนินการตอไป
จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. มุงเน้นการพฒนาคุณภาพของบุคลากรท้งสายวิชาการและสายสนบสนุนตามแผนพฒนาบุคลากร โดยใช้
หลกการจดการความรู้ และใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างทกษะวิธีคิด
1.1) สายวิชาการ มุงเน้นการพฒนาเข้าสูตาแหนงทางวิชาการโดยวางแผนการพฒนาต้งแตระดบคณะและ
สร้างระบบที่เอื้อตอการเข้าสูตาแหนงทางวิชาการ จดสรรทุนการศึกษาตอระดบปริญญาเอกท้งใน
ประเทศและตางประเทศเพื่อให้ได้สดสวนคุณวุฒิอาจารย์สูงขึ้นและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สนบสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนบสนุนได้รบการพฒนาทกษะที่
จาเป็นตอการปฏิบติหน้าที่เข้ารบการฝึกอบรมสมมนาทางวิชาการท้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพฒนานวตกรรมใหมเพื่อพฒนาการเรียนการสอน
1.2) สายสนบสนุนวิชาการ มุงเน้นการพฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้ารายบุคคล จดสรรทุนการศึกษาตอตาม
ความเหมาะสมและจาเป็นเฉพาะตาแหนง สนบสนุนให้พฒนาทกษะทีส่ าคญและจาเป็นตอการปฏิบติหน้าที่
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1.3) สนบสนุนงบประมาณเพื่อรองรบการปรบโครงสร้างเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลยตามนโยบาย
รฐบาลให้เหมาะสมกบวุฒิการศึกษา
2. มุงเน้นพฒนาคุณภาพนกศึกษาและบณฑิต โดยสงเสริมกระบวนการจดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคญ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาและเสริมสร้างทกษะวิธีคิด สงเสริมการบูรณาการผลงานวิจยและงาน
สร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเข้ากบกระบวนการเรียนการสอน เน้นให้นกศึกษาได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง โดยจดการศึกษาแบบองค์รวม และจดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่นกศึกษาสามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง จดหาทรพยากรสนบสนุนการเรียนการสอน ได้แก หนงสือ ตารา CD-ROM บริการ
ห้องสมุด และแหลงเรียนรู้ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา จดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมตอการจดการเรียนการสอนและการพฒนานกศึกษา และสนบสนุนการสร้างสื่อการ สอนในลกษณะ
e-Learning อยางจริงจง โดยเฉพาะรายวิชาการศึกษาท่วไป
3. มุงเน้นสนบสนุนทุนการวิจย เพื่อผลิตงานวิจยและนวตกรรมจากรากหญ้าสูอาเซียนเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้รบทุนการศึกษาวิจยในกลุมสาขาตางๆ ตามขีดความสามารถ โดยมุงเน้นงานวิจยด้านการพฒนาวิธีการสอน
เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคญ การศึกษาทรพยากรในภูมิภาค และการวิจยเฉพาะสงเสริมกระบวน
การวิจยโดยพฒนาทีมวิจยที่เข้มแขงจดให้มีพี่เลี้ยงนกวิจยรุนใหม สร้างกลไกให้ผลงานวิจย นวตกรรม และ
ผลงานวิชาการได้รบการคุ้มครองสิทธิ์และได้รบรองคุณภาพ พร้อมสนบสนุนการตีพิมพ์เผยแพรงานวิจย งาน
สร้างสรรค์ท้งภายในและตางประเทศ สงเสริมให้มีการสงเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยและถายทอดความรู้
สูชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อยางเป็นรูปธรรม
4. มุงเน้นสนบสนุนการจดซื้อครุภณฑ์ ท้งครุภณฑ์การศึกษาที่มีความจาเป็นเรงดวนต้องใช้งานซึ่งไมได้รบจดสรร
งบประมาณแผนดินหรือขอต้งงบประมาณประจาปีไมทนกาล
5. มุงเน้นการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดการ และจดให้มีการพฒนาระบบฐานข้อมูล และการ
พฒนาเครือขายคอมพิวเตอร์ ให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการสืบค้นข้อมูลขาวสารท้งในประเทศ
และตางประเทศได้อยางรวดเรว จดให้มีจุดเชื่อมตออินเทอร์เนตในระบบไร้สาย ที่มีขีดความสามารถในการ
จ ดบริการน กศึกษา เพื่ อให้น กศึกษามี เครื่องคอมพิ ว เตอร์ใช้ ในอตราไม สู ง กว า 8 FTES ต อเครื่อง และ
จดบริการบุคลากรของมหาวิทยาลยให้ท่วท้งพื้นที่อาศยภายในมหาวิทยาลย
6. มุงเน้นให้โอกาสทางการศึกษา โดยการรบนกศึกษาในหลากหลายวิธี เพื่อให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ตามความถนดและศกยภาพผู้เรียน รวมท้งสนบสนุนการศึกษาของนกศึกษาที่เรียนดี กีฬาเดนและผู้ที่ขาด
โอกาส โดยจดสรรทุนสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะทุนคนดีศรีราชภฏ และสนบสนุนการทางานระหวางเรียน
7. มุงเน้นการเสริมสร้างความเข้มแขงที่สอดคล้องกบยุคสมยของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของวิชาชีพครูผลิต
และพฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกบการเป็นวิชาชีพช้นสูง โดย
มุงเน้นพฒนาด้านวิธีการสอน
8. มุ งเน้ น การพ ฒนาระบบประกนคุณ ภาพให้เป็น ส วนหนึ่ ง ของการบริหารการศึกษา เพื่อพ ฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาอยางเป็นระบบและตอเนื่อง เพื่อรองรบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2557 และ การประเมินภายนอก รอบ 4
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9. มุงเน้นสนบสนุน สงเสริมกิจกรรมนกศึกษา ท้งที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลย กิจกรรมระดบ
คณะระดบสาขาวิชา องค์การนกศึกษา รวมไปถึงชมรมตางๆ ให้สามารถปฏิบติกิจกรรมภายใต้กรอบนโยบาย และ
แผนการจดกิจกรรมพฒนานกศึกษาที่สงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอุดมศึกษาแหงชาติทุกด้าน
10. มุงเน้นการพฒนาหลกสูตรเดิม และพฒนาหลกสู ตรใหม ที่มีจุด เดน มีความหลากหลายครอบคลุมความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บณฑิตท้งในระดบท้องถิ่นและระดบอาเซียน โดยทุกหลกสูตรมีการดาเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สานกงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในปีการศึกษา 2555
พฒนาหลกสูตรตอยอดที่สามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณ์ทางาน เพื่อสงเสริมเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) พร้อมท้งจดต้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการพฒนา
หลกสูตรให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบเดียวกน
11. มุงเน้นการสร้างเครือขายความรวมมือกบสถาบนการศึกษา องค์กร และชุมชนท้งภายในและตางประเทศ
เพื่อพฒนาผลงานวิจยและสร้างนวตกรรมที่กอให้เกิดประโยชน์ตอชุมชนและสงคม สงเสริม การจดต้งศูนย์
ความเป็นเลิศ เช น ศูนย์วิจยเทอร์โมอิเลกทริก ศูนย์ครามศึกษา เป็นต้น สนบสนุนหนวย วิจยเฉพาะ เชน
โครงการ หมูบ้าน ราชภฏ และศูนย์หนองหารศึกษา และมุงเน้นการจดบริการวิชาการเผยแพรความรู้สู
ชุมชน โดยยึดหลกการบูรณาการทุกศาสตร์จากการมีสวนรวมของบุคลากร (รวมท้ง นกศึกษา) ทุกคณะโดยมี
กรรมการสภามหาวิทยาลย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา สนบสนุนการพฒนาหลกสูตรระยะส้น และการจด
โครงการ/กิจกรรมที่สร้างประโยชน์สาหรบภาครฐ ภาคเอกชน และชุมชน
12. มุงเน้นสนบสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสูประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
13. มุงเน้นสนบสนุนโครงการ/กิจกรรมการพฒนาตามอตลกษณ์ และพฒนาตามจุดเน้นและจุดเดนที่สงผล
สะท้อนเป็นเอกลกษณ์ของมหาวิทยาลยและของหนวยงาน
14. มุงเน้นสนบสนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลยราชภฏสกลนคร
15. สนบสนุนการปรบปรุงและพฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกบสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลย
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