
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1. วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนา                      
ทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

2. ค่านิยมหลักองค์กร 

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

Head หมายถึง ร่วมคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน 
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน 
Hand หมายถึง ร่วมท า ร่วมท าหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร 
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข  

3.  พันธกิจ (MISSION) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

4. อัตลักษณ์   
 “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ” 
5. เอกลักษณ์   
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การพัฒนานักศึกษา 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ 
4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
7. การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9. การบริหารจัดการที่ดี  

 
7. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณภาพและศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน       

ในท้องถิ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน 
การพัฒนาหลักสูตรที่ เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษา                             

ที่หลากหลาย เพ่ือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาให้ได้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ         



ที่เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นและ
กลุ่มประเทศอาเซียนพร้อมกับการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอนทั งด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีตรงกับความรู้ความสามารถ 
กลยุทธ์ : 1. การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพและศักยภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  2. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ น 
5. การจัดการศึกษาที่ดีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้

ภายนอก 
  6. การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ 

7. มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. อาจารย์ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ 
4. การสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
5. บัณฑิตทุกระดับมีศักยภาพที่เพียงพอ และมีงานท าตามศักยภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนานักศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะ 
 ทางอารมณ์ และสังคมที่ดี (จิตสาธารณะ) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 ของสังคม 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา เพ่ือน าความรู้ไปใช้ได้จริง มีทักษะในการด ารงชีวิต                
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปลอดภัยจาก ยาเสพติด            
รวมถึงการสร้างระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาประสบการณ์กับศิษย์เก่าให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง 

  กลยุทธ์ : 1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
  2. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 
  3. การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบนพื นฐานกระบวนการวิจัย
และการเรียนการสอน 

5. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย              
และความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

6. จดัสวัสดิการหอพักนักศึกษา และสถานที่ท ากิจกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ 
7. สนับสนุนการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริม

ด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
8. การพัฒนาประสบการณ์ด้านกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
9. การพัฒนาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่ดี 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  1. การให้บริการแก่นักศึกษาและการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีคุณภาพ  
ควบคู่งานวิชาการและการวิจัย 

2. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมการบริการวิชาการ 



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นตลอดจน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

สร้างระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการที่มีศักยภาพโดยใช้จุดเด่นในเชิงพื นที่เพ่ือการเป็น
ศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้กับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศกลุ่มอาเซียน โดยบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
กลยุทธ์ : 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลกรให้มีความรู้และทักษะในอาชีพเพ่ือสามารถให้บริการวิชาการ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นตลอดจนประเทศใน 

กลุ่มอาเซียน 
5. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนุภาคลุ่มแม่น  าโขง 
6. ส่งเสริมการน าผลการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. การให้บริการทางวิชาการมีคุณภาพ 
2. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้บริการทางวิชาการส าหรับท้องถิ่นและประเทศ                          

ในกลุ่มอาเซียน 
3. การบูรณาการให้บริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. การสนับสนุนคณะให้ใช้ศักยภาพในการให้บริการแก่ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ บูรณาการสู่การเรียนการสอน  

  สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เชิงบูรณาการในพื นที่หนองหารและภูพาน  ท้องถิ่น จังหวัด    

กลุ่มจังหวัด  และประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมการท าวิจัยเชิงนโยบาย (Policy 
Research) เพ่ือชี น าสังคม พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการสร้างผลงานวิจัยอย่างจริงจัง 
กลยุทธ์ : 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและสังคม 

2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยลักษณะเครือข่ายที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย  งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 
5. สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา  และวิจัยพื นบ้านเพ่ือเป็นศูนย์กลาง 

ทางวิชาการของท้องถิ่น 
6. การสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื อต่อนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรคท์ี่มีคุณภาพ 
2. การน าองค์ความรู้ไปสู่การเผยแพร่และการน าไปใช้ประโยชน์ 
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการพัฒนางานวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นภายในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน 
การพัฒนาระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายในการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีความพร้อม

ในการท าหน้าที่  อนุรักษ์ เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับพัฒนาสุนทรีภาพในมิติ                     
ทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในระดับชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน 



กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ฟ้ืนฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ 
4. เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และท านุบ ารุง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นองค์กรแห่งคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

สร้างความเชื่อมั่นกับระบบการศึกษา จากการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานปกติของการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 

2. การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวนโยบาย  3 ดี 
4. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิงคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : การประกันคุณภาพการศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ของท้องถิ่น 

สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับที่สูงขึ น 
กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุนการท างานในลักษณะ 
3. เครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา 

และการเรียนรู้ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน และจัดการ

ศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ ความสามารถและทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร 
ภาษาต่างประเทศ พร้อมรับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558     

กลยุทธ์ : พัฒนาคณาอาจารย์ บุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาให้มคีวามสามารถและทักษะในด้านภาษา 
 และการสื่อสาร 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถและทักษะในด้านภาษาและการสื่อสาร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 :  การบริหารจัดการที่ดี 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  การบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม    
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ น มีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรลดช่องว่างระหว่างวัย พร้อมกับ
พัฒนาระบบกลไกเครื่องมือการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ : 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยง 



 3. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 4. พัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานให้ชัดเจน 
 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  
 6. การพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
 7. มีโครงสร้างพื นฐานทีดี่ 
 8. การบริหารจัดการพื นที่ที่ดี 
 9. การพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 1. บุคลากรมีขีดความสามารถสูงขึ น สามารถพัฒนางานได้อย่างมืออาชีพ 

2. มีระบบและกลไกการบริหารงานที่มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

นโยบายคณะรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  - 

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ  - 

3.  นโยบายเศรษฐกิจ  - 

4.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
2. การพัฒนานักศึกษา 
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการ 
4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ 
7. การสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ 
8. การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน 

5.  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 
6.  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ  4. การส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
7.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ  
- 

8.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  9. บริหารจัดการที่ดี 

 

 

ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จากสภาพแวดล้อมของบริบทในระดับโลกและประเทศ รวมถึงบริบทของภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่

เกิดขึ น ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลายประการ  แต่อย่างไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย โดยการ
ระดมความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ระหว่างวันที่ 7 – 8  พฤศจิกายน  2554 ซึ่งผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  ดังกล่าวได้ผล ดังนี  

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
2. บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 

และมีวัฒนธรรมการท างานอย่างกัลยาณมิตร 
3. สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั งเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางการศึกษาแก่ท้องถิ่นและการ

สร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนุภาคลุ่มแม่น  าโขง 
4. มีทรัพยากรในการจัดการศึกษา เช่น อาคารเรียน พื นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม 
5. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ 
6. มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น 
7. มีเครือข่ายการร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประเทศเพ่ือนบ้าน 
8. เป็นสถาบนัอุดมศึกษาที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา และส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากร

และคณาจารย์ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. บุคลาการยังมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่และตีพิมพ์น้อย และไม่มีการ น าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 
4. ค่าตอบแทนบุคลากรน้อยทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
5. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศจ ากัด 
6. นักศึกษายังขาดทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
8. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีจิตวิญญาณอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
9. เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตยังไม่มีประสิทธิภาพ    

 
 
 
 
 
 



โอกาส (Opportunities) 
1. ความร่วมมือของประชาคมอาเซียนส่งผลให้มีความต้องการบัณฑิตหลากหลายสาขาวิชาเพ่ือเข้าสู่การขยายตัว

ของตลาดแรงงานในอนุภูมิภาคมากขึ น 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
3. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสนับสนุนวิชาชีพครู 
4. กลุ่มจังหวัดให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5. สังคมยอมรับเป็นสถาบันที่มีเอกลักษณ์ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายนอกให้

การสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินงาน 
6. มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มากมายในท้องถิ่นที่เป็นต้นทุนทางสังคมและเป็นอัตลักษณ์ในการเรียนรู้ การ

วิจัย ทั งในด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง 
2. กระแสโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ

บุคลากรและนักศึกษา 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการศึกษา 
4. การเปิดเสรีทางการศึกษาก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ น โดยเฉพาะทางด้านอุดมศึกษา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


