
หมวดที่  2

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

2.1  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีความชัดเจน

โปรงใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีขึ้น  โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  เปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายฯ 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีในดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน 
ดังนี้

           1. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานองคการ
               สภามหาวิทยาลัย ไดมีการกําหนดและวางแนวทางการดําเนินการดานองคการเพื่อให  การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) การบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการ มีการกรองเรื่องกอนเขาสภามหาวิทยาลัย
2) การพัฒนาระเบียบสําหรับการบริหารจัดการ เชน การบริหารเงินรายได และการใชทรัพยสิน
3) การเตรียมความพรอมทางดานบุคลากรสําหรับการเปดหลักสูตรในอนาคต การเกษียณอายุราชการ
4) การนําระเบียบที่มีมาใชในเชิงปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เชน ระเบียบการติด I เปนตน
5) การเสริมสรางความพรอมทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
6) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
7) การกําหนดตัวชี้วัดในการจัดการศึกษาตองมีความชัดเจน

         2. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานผูปฏิบัติงาน
สภามหาวิทยาลัย  มีนโยบายในดานผูปฏิบัติงานโดยกําหนดใหมีคุณภาพ ทั้ง 2 กลุม คืออาจารย(สายผูสอน) และ

บุคลากรสายสนับสนุนโดยใหดําเนินการ ดังนี้
             1) บุคลากรมีการวางแผนพัฒนาตนเองอยางมีเปาหมาย

2) พัฒนาบุคลากรใหเทาทันกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของชาติ
โดยใหมีการขับเคลื่อนทุกระดับของสวนราชการ

3) ควรมีแผนทดแทนอัตรากําลังคนที่ชัดเจนใหสอดคลองกับแผนวิชาการ

          3.  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานผูรับบริการและผูมีสวนรวมไดสวนเสีย
สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายหรือผลลัพธตามกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เปนจุดเดน

หรือจุดขายมีดังนี้
1) บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ โดยมีอาจารยและบุคลากรเปนแบบอยาง
2) นักศึกษามีจริยธรรม โดยเนนเชิงปฏิบัติ
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3) นักศึกษามีเอกลักษณ / จุดเดน เชน การสรางนักศึกษาพันธุใหม และการสรางวินัยโดยใหความสําคัญ 
กับบทบาทของหอพัก

4) นักศึกษามีระเบียบวินัย เชน การแตงกาย การรูจักหนาที่ ฯลฯ

           4.  นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานรัฐสังคมและสิ่งแวดลอม

   สภาหมาวิทยาลัยไดกําหนดกรอบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานรัฐสังคมและสิ่งแวดลอมโดย
การจัดใหมีการสรางสรรคองคความรู เพื่อใหเกิดการเรียนรู จากการพัฒนา ดานวิชาการและการพัฒนาและ
สงเสริมการวิจัยดังนี้

 4.1 การพัฒนาวิชาการเชิงรุกดาน In Put และ Process ดังนี้
1) การปรับกระบวนการรับนักศึกษาโดยจัดทํา Admission เชิงรุก และการรับนักศึกษาแบบเรียน

ลวงหนา  Advance Placement เพื่อใหนักศึกษาไดรับการศึกษาแบบ Fast Track    โดยสรางความผูกพันกับ
ทองถิ่นมีการคัดเลือกนักเรียนที่ประพฤติดี ระดับการเรียนปานกลาง เพื่อใหเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

2) การสรางหลักสูตรใหมใหมีการบูรณาการและเชื่อมโยงสาขาที่ใกลเคียงเขาดวยกัน โดยคํานึงถึง
คุณภาพของหลักสูตรและประเมินความตองการ (Need Assessment) ของตลาดในปจจุบัน อนาคต โดยทําวิจัย
สถาบัน  รวมทั้งประเมินความพรอมดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะดานบุคลากร การสรางหลักสูตร
ทองถิ่นเพื่อ ตอบสนองความตองการของทองถิ่นโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเปดหลักสูตร
ระดับสูง   Higher Education การควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ การประเมินความตองการ Need Assessment     
ในปจจุบัน อนาคต และประเมินการเปลี่ยนแปลงสําหรับการเปดหลักสูตรในอนาคต รวมถึงการพิจารณาความ
เหมาะสมของจํานวนหนวยกิต

3) การจัดการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย เปนระบบและเนนรูปแบบการสอนนอกระบบที่ใช
แหลงเรียนรูภายนอกมากขึ้น และใชประโยชนจากทองถิ่นสกลนคร ที่มีวัฒนธรรมแองสกลนคร และแหลง
ธรรมะจํานวนมากรวมถึงการนําความรูตามแนวพระราชดําริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการเรียนการสอน ตองชี้ใหเห็นวาเรียนแลวจะไดรับอะไร

4)  ใหมีการเชื่อมโยงและการพัฒนารายวิชาวัฒนธรรมสกลนคร จริยธรรม และครอบครัวศึกษา (Family 
Study)  ควรบรรจุไวในหลักสูตร เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม

5)  การสรางความเขมแข็งวิชาชีพครู โดยการพัฒนาเพิ่มเติมรื้อฟนความรูครู/บุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ
 4.2 การพัฒนาและสงเสริมการวิจัยเพื่อทองถิ่นดวยเครือขาย

1)    การทําวิจัยในลักษณะ Cluster รวมกันระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อสรางความ
แข็งแกรงทางวิชาการ

2)    การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน
3)    การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจัยพื้นบาน
4)    การขยายพื้นที่โครงการหมูบานราชภัฏ โดยเนนใหนักศึกษาลงพื้นที่
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5)    การเปนหนวยวิชาการใหหนวยงานภายนอก และเปนแกนนําของทองถิ่นเพื่อแสดงถึงบทบาทของ
มหาวิทยาลัยที่มีตอทองถิ่นอยางชัดเจน

6)    ศึกษาวิจัยโครงการตามแนวพระราชดําริ

2.2. แนวทางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของสภามหาวิทยาลัย ฯ   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนรูปธรรม สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง ไวในชวง           
ป พ.ศ. 2552 – 2555  ดังนี้

นโยบายดานการบริหารองคการ

นโยบายหลักขอที่ 1 :  การบริหารจัดการ
แนวทางปฏิบัติ
1.  สรางความเขาใหกับบุคลากร เรื่องระเบียบ ขอบังคับ และการปฏิบัติงาน
2.  สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และฝกอบรม อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.  มีการกําหนดอํานาจ หนาที่ ขอบขายงานบุคลากร ใหสอดคลองกับตําแหนงหนาที่
4.  สงเสริมใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
5.  ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
6.  สงเสริมการประหยัดพลังงาน
7.  สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดําเนินการภารกิจตางๆ

นโยบายหลักขอที่ 2 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดสรางหอพักสําหรับบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนระบบอํานวยความสะดวกตางๆ
2.  พัฒนาสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน สวัสดิภาพ  ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน

นโยบายหลักขอที่ 3 :  การบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ
แนวทางปฏิบัติ
1.  บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อตอการบริหารงาน
3.  จัดใหมีการสรุปรายงานการใชจาย งบฐานะการเงิน
4.  ประสานสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลืออํานวยความสะดวก ใหกับหนวยงานตางๆ

นโยบายหลักขอที่ 4 :  การประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดใหมีศูนยขาวของมหาวิทยาลัย
2.  วางระบบการเผยแพร ขาวสาร การประชาสัมพันธ ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน สม่ําเสมอ
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3.  การนําเสนอขาวสารตางๆ ตอประชาคม และสังคมภายนอก

นโยบายดานการผลิตบัณฑิต

นโยบายหลักขอที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพของอาจารย
แนวทางปฏิบัติ
1. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ในวาระ “ 45 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
2. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  และงานวิจัย  ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ทุก 2 ป
3. การพัฒนาอาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น
4. การพัฒนาศักยภาพของสาขาวิชาใหมีความแกรงทางวิชาการใหมากขึ้น
5. การสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดเขารับการอบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารยมืออาชีพ

นโยบายหลักขอที่ 2 :  การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี
2. การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
3. การจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา

นโยบายหลักขอที่ 3 :  การใหโอกาสทางการศึกษา

แนวทางปฏิบัติ
1. การรับนักศึกษาภาคปกติดวยวิธีการที่หลากหลาย

1.1  ประเภทเรียนดี  กิจกรรมดี  กีฬาดี  คนดี  ใหโอกาสทางการศึกษา
1.2  ประเภทรับตรง
1.3  ประเภทคัดเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4  ประเภทคัดเลือกทั่วไป

2. วิธีการรับสมัคร
 2.1  สมัครดวยตนเอง

2.2  สมัครทาง  Internet

นโยบายหลักขอที่ 4 :  การจัดการศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1. การบริหารหลักสูตรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2  สหกิจศึกษา
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2. การจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
2.1  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน
2.3  การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
2.4  การประยุกตใชสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียบนระบบ  E – Learning  
2.5  การบูรณาการการวิจัยในการเรียนการสอน

3. การมีสวนรวมของชุมชน / ทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
3.1  การเปนอาจารยผูสอน / วิทยากร
3.2  การเปนศูนยการเรียนรู / แหลงเรียนรู

นโยบายหลักขอที่ 5 :  การพัฒนาหลักสูตร
แนวทางปฏิบัติ
1. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
2. การพัฒนาหลักสูตรใหมที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
3. การรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาหลักสูตร  2  ปริญญา

นโยบายหลักขอที่ 6 :  การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิต
แนวทางปฏิบัติ
1. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  

นโยบายหลักขอที่ 7 :  การพัฒนางานทะเบียน
แนวทางปฏิบัติ
1. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนและประมวลผล
2. การพัฒนาบุคลากรผูดูแลระบบ
3. การพัฒนาบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นโยบายหลักขอที่ 8 :  การพัฒนาครูประจําการ
แนวทางปฏิบัติ
1. การพัฒนาครูประจําการโดยการอบรมระยะสั้น
2. การพัฒนาศูนยเด็กเล็กในชุมชน

นโยบายหลักขอที่ 9 :  การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1. Credit  Bank
2. การอบรมภาคฤดูรอน
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นโยบายหลักขอที่  10  :  การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมนําความรู
2. โครงการจิตอาสา
3. การสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมแขงขันดานวิชาการระดับชาติ  นานาชาติ

นโยบายดานการวางแผนและพัฒนา

นโยบายหลักขอที่ 1 :  พัฒนาระบบงบประมาณ
แนวทางปฏิบัติ
1.  การมีสวนรวมจัดทํา

นโยบายหลักขอที่ 2 :  การรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติการ

นโยบายหลักขอที่ 3 :  ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน

นโยบายหลักขอที่ 4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาประเทศ

1.1  โครงการพัฒนาระบบราชการ
1.2  โครงการวิจัยสถาบัน
1.3  โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดสรรเงินแผนดินและรายไดใหสอดคลองกับ

                                                 รายรับจริงและเปนไปตามแผน
2.  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

2.1  โครงการใหความรูและจัดทําระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
3.  พัฒนาระบบการใหบริการและกํากับดูแลติดตามการดําเนินงาน

3.1  โครงการติดตาม/ตรวจสอบผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
3.2  โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ/

                                                 หนวยงานทุกป

นโยบายหลักขอที่ 5 :  กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
แนวทางปฏิบัติ
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากร
3.  โครงการสงเสริมสมรรถนะการทํางานของบุคลากร
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นโยบายหลักขอที่ 6 :  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติ
1.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
2.  โครงการเตรียมการประเมินรอบสาม
3.  โครงการอบรมผูประเมินภายใน
4.  โครงการบูรณาการประเมินของ สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร.

 นโยบายดานการวิจัย

นโยบายหลักขอที่ 1 :  พัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการวิจัยแบบครบวงจร

1.1  จัดอบรมใหความรูดานการวิจัย
1.2  จัดประชุม/สัมมนาพัฒนาโจทยวิจัย
1.3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย
1.4  จัดอบรมเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา

2.  สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร เขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา ดานการวิจัยกับหนวยงาน
                                    ภายนอก

2.1  ใหงบฯ สนับสนุนในการเขารับ การอบรม/ประชุม/สัมมนายังหนวยงาน
2.2  ศึกษาดูงานเพื่อเปนแนวทางใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการวิจัย

นโยบายหลักขอที่ 2 :  สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อนําไปสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางยั่งยืน (ใหทุนโดยกําหนด 2 ทิศทาง)

แนวทางปฏิบัติ
1.  กําหนดกรอบทิศทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัย

1.1  วิจัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/แนวพระราชดําริ
1.2  วิจัยหนองหาร ภูพาน และลุมน้ําสงคราม
1.3  พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

2.  ใหทุนอุดหนุนการวิจัย

นโยบายหลักขอที่ 3 :  ศึกษาวิจัยสถาบันและประเด็นสาธารณะ (สถาบันวิจัยลงมือทํา)
แนวทางปฏิบัติ
1.  ศึกษาวิจัยสถาบัน

1.1  สํารวจความพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.2  การติดตามผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.3  สํารวจความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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1.4  การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาของภาคปกติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
                                                    ของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.5  สํารวจความพึงพอใจของประชาคมที่มีตอการบริหารงานของอธิการบดี 
                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2.  ศึกษาวิจัยประเด็นสาธารณะ
2.1  ประเด็นสังคม
2.2  ประเด็น Hot ISSNE

นโยบายหลักขอที่ 4 :  ปฏิรูประบบการวิจัย
แนวทางปฏิบัติ
1.  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการใหนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา

                                 อยางชัดเจน
2.  สงเสริมและสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดของ

                                 ผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการของบุคลากร
3.  ติดตามและประเมินผลงานวิจัย

นโยบายหลักขอที่ 5 :  สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงานสรางสรรคในระดับชาติ

                                     และนานาชาติ
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดทําวารสาร
2.  จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัย
3.  ใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย

นโยบายหลักขอที่ 6 :  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

นโยบายหลักขอที่ 7 :  การใหบริการวิจัยแกหนวยงานทองถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
1.  สํานักงานจังหวัดสกลนคร
2.  สํานักงานเทศบาลเมืองสกลนคร
3.  สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
4.  สํานักงานองคการปกครองสวนทองถิ่น

นโยบายดานกิจกรรมนักศึกษา
นโยบายหลักขอที่ 1 :  สงเสริมการมีสวนรวมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติ
1.  สรางทีม รวมคิด เสนอ ปฏิบัติพัฒนาในสิ่งที่ดี ใหดียิ่งขึ้นและพัฒนากิจกรรมดานตางๆ มีจิตสาธารณะ
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                        1.1  โดยการประชุม/ระดมความคิดและปฏิบัติรวมกัน
1.2  การจัดกิจกรรมรวมกัน
1.3  จัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายหลักขอที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาระบบอาจารย
แนวทางปฏิบัติ
1.  รวมคิดเสนอนโยบายปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
2.  จัดการประชุมระดมความคิดและปฏิบัติรวมกันและแสวงหาแนวทางรวมกัน

นโยบายหลักขอที่ 3 :  สงเสริมการสรางเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติ
1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสูการพัฒนา

1.1  จัดประชุม
1.2  จัดกิจกรรมรวมกัน

นโยบายหลักขอที่ 4 :  สงเสริมและพัฒนากิจกรรมชมรมและชุมชนที่สรางสรรค

แนวทางปฏิบัติ
1. จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
2. จัดทําคายผูนํา
3. สรางเครือขาย ผศ. เขารวมโครงการ

นโยบายหลักขอที่ 5 :  สงเสริมการเรียนรูคายคุณธรรมใหกับนักศึกษาที่สนใจ
แนวทางปฏิบัติ
1.  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.  เพื่อพัฒนาเรียนรู การดําเนินชีวิตชุมชน หมูบาน เครือขายเนนดานคุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายหลักขอที่ 6 :  การสงเสริมจัดการพัฒนาดานสวัสดิการนักศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดหาบริเวณ สถานที่ทํากิจกรรมนักศึกษาตามจุดตางๆ
2.  จัดหาบริเวณพื้นที่จอดรถ/น้ําดื่ม/อินเตอรเนต และเสนทางเทา ทางเดิน
3.  รวมกับฝายบริหารเสนอโครงการ

นโยบายหลักขอที่ 7 :  การพัฒนาหอพักประจํา
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดกิจกรรมที่สรางสรรค
2. หอพักตนแบบ
3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดลอม
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นโยบายหลักขอที่ 8 :  กิจกรรมที่สรางสรรคดานการประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดอบรม

นโยบายหลักขอที่ 9 :  สงเสริมการกีฬา
แนวทางปฏิบัติ
1.  ปรับปรุงสนาม
2.  สงเสริมกิจการ

นโยบายหลักขอที่ 10 :  สงเสริมการพัฒนางานประจํา

แนวทางปฏิบัติ
1.  บริหารทั่วไป
2.  อนามัยและสุขภาพ

นโยบายหลักขอที่ 11 :  สงเสริมงานแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

แนวทางปฏิบัติ
1.  สงเสริมจัดหาอาชีพ
2.  อบรม

นโยบายดานกิจการพิเศษ
นโยบายหลักขอที่ 1 :  การสรางเครือขายความรวมมือใน รูปแบบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม

แนวทางปฏิบัติ
เพื่อการสนองตอความตองการของชุมชน ในระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภาค ทั้งภาครัฐ  

เอกชน และภาคประชาชน โดยไมยึดติดกับพื้นที่ดําเนินการ แตใชหลักกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปน ตัวกําหนดความเปน
เครือขาย เชน โครงการสานสัมพันธสายใยรัก โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน เปนตน

นโยบายหลักขอที่ 2 :  การบริการวิชาการแกสังคม
แนวทางปฏิบัติ
เปนการนําเสนอความรูและผลงานที่ มหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนา จน

สามารถ ทําใหเกิดประโยชนตอสังคม และประยุกตใชไดในทองถิ่น เชน โครงการงานรวมน้ําใจไทยสกลและ 
งานกาชาดจังหวัดสกลนคร โครงการงานเกษตรแฟร เปนตน

นโยบายหลักขอที่ 3 :  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อตองการใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ตาม

สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดเรียนรูและฝกทักษะจากเหตุการณ ที่เกิดขึ้นจริงกอนจบการศึกษาซึ่งสามารถ นําไป
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ประยุกตใชและแกไขสถานการณตางๆ ไดในอาชีพการทํางานจริง เชน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 
โรงแรมภูพานเพลซ, ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ โรงผลิตน้ําดื่มราชพฤกษ เปนตน

นโยบายหลักขอที่ 4 :  การบริหารทรัพยสินและรายได
แนวทางปฏิบัติ
คือ การนําเอาทรัพยสินในสวนตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชน บุคลากร, เครื่องมือ

และอุปกรณ, รถยนต, อาคารสถานที่ ไปดําเนินการจัดใหบริการในรูปแบบตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนรายได 
ทั้งนี้ กําหนดรูปแบบของการจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารของราชการ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 71ถึงมาตรา 87 เปนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุงความดีงามเกิดประโยชน สูงสุดแกรัฐและประชาชนอยางยุติธรรม

นโยบายแนวทางการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา

นโยบายหลักขอที่ 1 :  การพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1.  ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการ

                                บริหารเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
2.  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
      ประเทศและตางประเทศ
3  สนับสนุนและพัฒนาดานการวิจัยของอาจารยและนักศึกษา

      3.1  สนับสนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย  เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรได
                                           เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

3.2  แสวงหาแหลงทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาไดรับทุนวิจัยและการทํา
                                          วิจัยโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนหัวหนาโครงการวิจัย

3.3  สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  
                                                และระดับนานาชาติ

3.4  สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาสังเคราะหงานวิจัยและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อ
                                                ตีพิมพในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

4.  สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาตางๆ
5.  สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําบทเรียนออนไลน  (e – Leaning)  โดยประสานใหมีการจัดการ

                                 อบรมเชิงปฏิบัติการ
6.  ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานในประเทศและตางประเทศเพื่อ

                                 การแลกเปลี่ยน  และการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
7.  พัฒนาแหลงเรียนรู ไดแก หองสมุดบัณฑิตศึกษา หองเรียนคอมพิวเตอร และหองสืบคน
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                                อิเล็กทรอนิกส  สามารถใหบริการแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไปไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งอาจทํา
                                ใหโดยขยายตอเติมดานหนาของอาคารบัณฑิตศึกษา หรือขอใชอาคารคหกรรม (ปจจุบัน)

8. ผนึกกําลังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาตางๆ โดยใชทรัพยากรบุคคลรวมกัน

นโยบายหลักขอที่ 2 :  การสนับสนุนใหคณะหรือสาขาที่มีความพรอม สามารถเปดสอนในระดับ 

                                    บัณฑิตศึกษาได
แนวทางปฏิบัติ
1.  ประสานกับงานพัฒนาบุคลากรในการจัดทํา/ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับ

แผนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและเปดสอนตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

2.  อํานวยความสะดวกดานขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาสาขาตางๆ เพื่อ
การพัฒนาหลักสูตรใหมหรือการปรับปรุงหลักสูตร

นโยบายหลักขอที่ 3 :  การประชาสัมพันธการดําเนินงาน ระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1.  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ หรือจัดนิทรรศการ
2.  นําเสนอใน web site ของสํานักงานบัณฑิตศึกษา และของสาขา
3.  ประชาสัมพันธโดยตรงกับหนวยงานในทองถิ่น

นโยบายหลักขอที่ 4 :  การปรับปรุงอาคารสถานที่บัณฑิตวิทยาลัย
แนวทางปฏิบัติ
1.  ซอมแซมหลังคา (หลังคารั่ว) ทาสีภายใน และภายนอกอาคาร
2.  ขอใชอาคารคหกรรม (หลังจากอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรเสร็จเรียบรอยแลว) 

                                 ปรับปรุงเปนหองสมุดและแหลงสืบคน

3.  ขอตอเติมอาคารบัณฑิตศึกษา (ดานหนา) กรณีขอ 2 ขัดของ ไมสามารถดําเนินการได เพื่อ
                                 ขยายหองสมุดและแหลงสืบคน

นโยบายแนวทางการดําเนินงานฝายวิเทศสัมพันธ

นโยบายหลักขอที่ 1 :  งานดานการแลกเปลี่ยนและ ความสัมพันธกับตางประเทศ
แนวทางปฏิบัติ

1.  ติดตอกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1.1  Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนานักศึกษาและ 

                                                 บุคลากรดาน Leadership
1.2  University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
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                                                 ดาน Leadership
1.3  Beijing Normal University เพื่อพัฒนาอาจารย ดานการสอนภาษาจีน และการ

                                                พัฒนาศูนยจีนศึกษา
1.4  Yunnan Normal University เพื่อประสานการนําเสนอการศึกษาวิจัย ดานความ

                                                รวมมือทางการศึกษาของประเทศในลุมแมน้ําโขง
1.5  National Taiwan Normal University เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร และความ 

                                                ชวยเหลือทางการศึกษา
1.6  มหาวิทยาลัยในตางประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรดานการพัฒนา

                                                หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.  รวมมือกับสถาบันภาษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะตางประเทศแกนักเรียน นักศึกษา 

                                 ตลอดจนการจัดคายอบรมภาษตางประเทศ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักขอที่ 2 :  งานศูนยเวียดนามศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1.  พัฒนาศูนยเวียดนามศึกษา ใหเปนแหลงศึกษาขอมูล และแหลงเรียนรูของนักศึกษา บุคลากร

                                 และผูสนใจ
2.  จัดสอนภาษาเวียดนามใหนักศึกษา บุคลากร และผูสนใจ
3.  จัดการสอนภาษาไทยใหนักศึกษาเวียดนามที่ประสงค จะเขาศึกษาในหลักสูตรของ

                                 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และผูสนใจในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4.  จัดตั้งศูนยไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เพื่อเปนแหลง

                                 ศึกษาขอมูล และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับประเทศไทย
5.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน  ระหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาเวียดนาม

6.  แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยในประเทศ
                                สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

7.  สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนการฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ
8.  สนับสนุนใหสาขาวิชาตางๆ จัดการเรียนภาษเวียดนามเบื้องตนเพิ่มมากขึ้น
9. จัดโครงการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศ

                               สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10. อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักขอที่ 3 :  งานศูนยลาวศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1.  พัฒนาศูนยลาวศึกษาใหเปนแหลงศึกษาขอมูล และแหลงเรียนรู ของนักศึกษาบุคลากร และผูสนใจ
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2.  สนับสนุนใหเปดสอนภาษาลาวเปนวิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3.  จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัย/หนวยงานภาครัฐและ

                                 เอกชนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางแขวงสะหวันนะเขต วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต

                               และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5.  จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ
          5.1  จัดอบรมภาษาลาวสําหรับบุคลากรในประเทศ
          5.2  จัดอบรมระยะสั้นดานการพัฒนาวิชาชีพ ตามความตองการของบุคลากรทั้ง 2 

                                            ประเทศ ไดแก บัญชีเบื้องตน การเปนมัคคุเทศก ฯลฯ
6. แสวงหาแหลงทุนดําเนินงานดานการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ  และการวิจัย
7.  จัดโครงการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

                             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8. อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักขอที่ 4 :  งานศูนยจีนศึกษา
แนวทางปฏิบัติ
1.  พัฒนาศูนยจีนศึกษาใหเปนแหลงศึกษาขอมูล และแหลงเรียนรูของนักศึกษา และผูสนใจ
2.  แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อการพัฒนาอาจารยสอนภาษาจีน และการจัดหา

                                อาจารยสอนภาษาจีน
3. สนับสนุนใหสาขาวิชาตางๆ จัดการเรียนภาษาจีน เปนวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น
3.  จัดอบรมภาษาจีนแกนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ
4.  อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายดานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายหลักขอที่ 1 :  สํานักวิทยบริการ
แนวทางปฏิบัติ
1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  ปรับปรุงระบบเครือขายใหพัฒนาเร็วขึ้น
3.  ทําระบบปองกันการเขาใช Internet ใช web Master ดูแลระบบ (ใชเครือขายไปโจมตีคนอื่น)
4.  ปรับปรุงระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักขอที่ 2 :  หองสมุด
แนวทางปฏิบัติ
1.  ทําระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลหนังสือทุกแหงในมหาวิทยาลัย
2.  พัฒนาจัดซื้อสื่อทันสมัยทดแทนของเดิม
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3.  จัดหาแหลงฐานขอมูลแบบ Case by Case

นโยบายหลักขอที่ 3 :  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทางปฏิบัติ
1.  งานวิจัยเชิงวัฒนธรรม

1.1  ดูแลเชิงนโยบายกํากับทิศทาง

นโยบายเรงดวนในป 2552
1.  การพัฒนาความพรอมของหองน้ําและหองเรียน
2.  การสรางบรรยากาศในการรายงานตัวใหเด็กมีความประทับใจ
3.  การดูแลการแตงกายของนักศึกษา
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หมวดที่  2

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

2.1  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี


เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีความชัดเจนโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล มหาวิทยาลัยฯ  ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขึ้น  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายฯ 


 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

           1. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ

               สภามหาวิทยาลัย ได้มีการกำหนดและวางแนวทางการดำเนินการด้านองค์การเพื่อให้  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1) การบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการ มีการกรองเรื่องก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัย

2) การพัฒนาระเบียบสำหรับการบริหารจัดการ เช่น การบริหารเงินรายได้ และการใช้ทรัพย์สิน

3) การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรสำหรับการเปิดหลักสูตรในอนาคต การเกษียณอายุราชการ

4) การนำระเบียบที่มีมาใช้ในเชิงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เช่น ระเบียบการติด I เป็นต้น

5) การเสริมสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร

6) การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

7) การกำหนดตัวชี้วัดในการจัดการศึกษาต้องมีความชัดเจน

          2. นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน


สภามหาวิทยาลัย  มีนโยบายในด้านผู้ปฏิบัติงานโดยกำหนดให้มีคุณภาพ ทั้ง 2 กลุ่ม คืออาจารย์(สายผู้สอน) และบุคลากรสายสนับสนุนโดยให้ดำเนินการ ดังนี้

              1) บุคลากรมีการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างมีเป้าหมาย

2) พัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายของชาติ โดยให้มีการขับเคลื่อนทุกระดับของส่วนราชการ

3) ควรมีแผนทดแทนอัตรากำลังคนที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับแผนวิชาการ

          3.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย


สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ตามกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เป็นจุดเด่นหรือจุดขายมีดังนี้

1) บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ โดยมีอาจารย์และบุคลากรเป็นแบบอย่าง


2) นักศึกษามีจริยธรรม โดยเน้นเชิงปฏิบัติ

3) นักศึกษามีเอกลักษณ์ / จุดเด่น เช่น การสร้างนักศึกษาพันธุ์ใหม่ และการสร้างวินัยโดยให้ความสำคัญ กับบทบาทของหอพัก

4) นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การแต่งกาย การรู้จักหน้าที่ ฯลฯ

           4.  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม


   สภาหมาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการจัดให้มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากการพัฒนา ด้านวิชาการและการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยดังนี้



 4.1 การพัฒนาวิชาการเชิงรุกด้าน In Put และ Process ดังนี้

1) การปรับกระบวนการรับนักศึกษาโดยจัดทำ Admission เชิงรุก และการรับนักศึกษาแบบเรียนล่วงหน้า  Advance Placement เพื่อให้นักศึกษาได้รับการศึกษาแบบ Fast Track    โดยสร้างความผูกพันกับท้องถิ่นมีการคัดเลือกนักเรียนที่ประพฤติดี ระดับการเรียนปานกลาง เพื่อให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

2) การสร้างหลักสูตรใหม่ให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงสาขาที่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพของหลักสูตรและประเมินความต้องการ (Need Assessment) ของตลาดในปัจจุบัน อนาคต โดยทำวิจัยสถาบัน  รวมทั้งประเมินความพร้อมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านบุคลากร การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเปิดหลักสูตรระดับสูง   Higher Education การควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ การประเมินความต้องการ Need Assessment     ในปัจจุบัน อนาคต และประเมินการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปิดหลักสูตรในอนาคต รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนหน่วยกิต

3) การจัดการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย เป็นระบบและเน้นรูปแบบการสอนนอกระบบที่ใช้

แหล่งเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นสกลนคร ที่มีวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร และแหล่งธรรมะจำนวนมากรวมถึงการนำความรู้ตามแนวพระราชดำริ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนการสอน ต้องชี้ให้เห็นว่าเรียนแล้วจะได้รับอะไร

4)  ให้มีการเชื่อมโยงและการพัฒนารายวิชาวัฒนธรรมสกลนคร จริยธรรม และครอบครัวศึกษา (Family Study)  ควรบรรจุไว้ในหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม

5)  การสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู โดยการพัฒนาเพิ่มเติมรื้อฟื้นความรู้ครู/บุคลากรทางการศึกษาประจำการ

 
4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้วยเครือข่าย

1)     การทำวิจัยในลักษณะ Cluster ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ

2)     การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

3)     การวิจัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจัยพื้นบ้าน

4)     การขยายพื้นที่โครงการหมู่บ้านราชภัฏ โดยเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่

5)    การเป็นหน่วยวิชาการให้หน่วยงานภายนอก และเป็นแกนนำของท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อท้องถิ่นอย่างชัดเจน

6)    ศึกษาวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริ

2.2. แนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ


เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสภามหาวิทยาลัย ฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไว้ในช่วง           ปี พ.ศ. 2552 – 2555  ดังนี้

นโยบายด้านการบริหารองค์การ


นโยบายหลักข้อที่ 1 :  การบริหารจัดการ



แนวทางปฏิบัติ




1.  สร้างความเข้าให้กับบุคลากร เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน



2.  สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



3.  มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ขอบข่ายงานบุคลากร ให้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่



4.  ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน



5.  ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน



6.  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน



7.  ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการภารกิจต่างๆ


นโยบายหลักข้อที่ 2 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม




แนวทางปฏิบัติ



1.  จัดสร้างหอพักสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ



2.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวัสดิภาพ  ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน


นโยบายหลักข้อที่ 3 :  การบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุ




แนวทางปฏิบัติ



1.  บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และให้เกิดประโยชน์สูงสุด



2.  ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อต่อการบริหารงาน



3.  จัดให้มีการสรุปรายงานการใช้จ่าย งบฐานะการเงิน



4.  ประสานส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้กับหน่วยงานต่างๆ

นโยบายหลักข้อที่ 4 :  การประชาสัมพันธ์




แนวทางปฏิบัติ



1.  จัดให้มีศูนย์ข่าวของมหาวิทยาลัย



2.  วางระบบการเผยแพร่ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน สม่ำเสมอ



3.  การนำเสนอข่าวสารต่างๆ ต่อประชาคม และสังคมภายนอก

นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต


นโยบายหลักข้อที่ 1 :  การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์



แนวทางปฏิบัติ


1. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวาระ  “ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”


2. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  และงานวิจัย  ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ทุก 2 ปี

3. การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น

4. การพัฒนาศักยภาพของสาขาวิชาให้มีความแกร่งทางวิชาการให้มากขึ้น

5. การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาต่อ

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ


นโยบายหลักข้อที่ 2 :  การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา



แนวทางปฏิบัติ


1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

2. การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

3. การจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา


นโยบายหลักข้อที่ 3 :  การให้โอกาสทางการศึกษา



แนวทางปฏิบัติ


1. การรับนักศึกษาภาคปกติด้วยวิธีการที่หลากหลาย

1.1  ประเภทเรียนดี  กิจกรรมดี  กีฬาดี  คนดี  ให้โอกาสทางการศึกษา

1.2  ประเภทรับตรง

1.3  ประเภทคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.4  ประเภทคัดเลือกทั่วไป


2. วิธีการรับสมัคร

 
2.1  สมัครด้วยตนเอง

2.2  สมัครทาง  Internet



นโยบายหลักข้อที่ 4 :  การจัดการศึกษา



แนวทางปฏิบัติ


1. การบริหารหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.2  สหกิจศึกษา

2. การจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

2.1  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.2  การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน

2.3  การสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน

2.4  การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียบนระบบ  E – Learning  


2.5  การบูรณาการการวิจัยในการเรียนการสอน

3. การมีส่วนร่วมของชุมชน / ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

3.1  การเป็นอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

3.2  การเป็นศูนย์การเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

นโยบายหลักข้อที่ 5 :  การพัฒนาหลักสูตร



แนวทางปฏิบัติ


1. การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี

2. การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

3. การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาหลักสูตร  2  ปริญญา

นโยบายหลักข้อที่ 6 :  การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิต



แนวทางปฏิบัติ


1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2. การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  


นโยบายหลักข้อที่ 7 :  การพัฒนางานทะเบียน



แนวทางปฏิบัติ


1. การพัฒนาระบบการลงทะเบียนและประมวลผล

2. การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบ

3. การพัฒนาบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นโยบายหลักข้อที่ 8 :  การพัฒนาครูประจำการ



แนวทางปฏิบัติ


1. การพัฒนาครูประจำการโดยการอบรมระยะสั้น

2. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน

 
นโยบายหลักข้อที่ 9 :  การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา



แนวทางการปฏิบัติ

1. Credit  Bank


2. การอบรมภาคฤดูร้อน

นโยบายหลักข้อที่  10  :  การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา



แนวทางการปฏิบัติ

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมนำความรู้

2. โครงการจิตอาสา

3. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการระดับชาติ  นานาชาติ

นโยบายด้านการวางแผนและพัฒนา



นโยบายหลักข้อที่ 1 :  พัฒนาระบบงบประมาณ




แนวทางปฏิบัติ




1.  การมีส่วนร่วมจัดทำ

นโยบายหลักข้อที่ 2 :  การรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติการ



นโยบายหลักข้อที่ 3 :  ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

นโยบายหลักข้อที่ 4 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล




แนวทางปฏิบัติ




1. กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาประเทศ




1.1  โครงการพัฒนาระบบราชการ




1.2  โครงการวิจัยสถาบัน




1.3  โครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดสรรเงินแผ่นดินและรายได้ให้สอดคล้องกับ

                                                 รายรับจริงและเป็นไปตามแผน




2.  พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง




2.1  โครงการให้ความรู้และจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง



3.  พัฒนาระบบการให้บริการและกำกับดูแลติดตามการดำเนินงาน





3.1  โครงการติดตาม/ตรวจสอบผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย




3.2  โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ/

                                                 หน่วยงานทุกปี

นโยบายหลักข้อที่ 5 :  กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน




แนวทางปฏิบัติ




1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี




2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการของบุคลากร



3.  โครงการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของบุคลากร

นโยบายหลักข้อที่ 6 :  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ




แนวทางปฏิบัติ




1.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา



2.  โครงการเตรียมการประเมินรอบสาม



3.  โครงการอบรมผู้ประเมินภายใน



4.  โครงการบูรณาการประเมินของ สมศ. สกอ. และ ก.พ.ร.

 นโยบายด้านการวิจัย



นโยบายหลักข้อที่ 1 :  พัฒนาศักยภาพบุคลากร




แนวทางปฏิบัติ




1.  จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาด้านการวิจัยแบบครบวงจร




1.1  จัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย




1.2  จัดประชุม/สัมมนาพัฒนาโจทย์วิจัย




1.3  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย




1.4  จัดอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา



2.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน

                                    ภายนอก




2.1  ให้งบฯ สนับสนุนในการเข้ารับ การอบรม/ประชุม/สัมมนายังหน่วยงาน




2.2  ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย


นโยบายหลักข้อที่ 2 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ให้ทุนโดยกำหนด 2 ทิศทาง)



แนวทางปฏิบัติ




1.  กำหนดกรอบทิศทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัย




1.1  วิจัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง/แนวพระราชดำริ




1.2  วิจัยหนองหาร ภูพาน และลุ่มน้ำสงคราม




1.3  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น



2.  ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

นโยบายหลักข้อที่ 3 :  ศึกษาวิจัยสถาบันและประเด็นสาธารณะ (สถาบันวิจัยลงมือทำ)




แนวทางปฏิบัติ




1.  ศึกษาวิจัยสถาบัน




1.1  สำรวจความพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




1.2  การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




1.3  สำรวจความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




1.4  การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาของภาคปกติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

                                                    ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




1.5  สำรวจความพึงพอใจของประชาคมที่มีต่อการบริหารงานของอธิการบดี 

                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



2.  ศึกษาวิจัยประเด็นสาธารณะ




2.1  ประเด็นสังคม





2.2  ประเด็น Hot ISSNE


นโยบายหลักข้อที่ 4 :  ปฏิรูประบบการวิจัย




แนวทางปฏิบัติ




1.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

                                 อย่างชัดเจน



2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของ

                                 ผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการของบุคลากร



3.  ติดตามและประเมินผลงานวิจัย

นโยบายหลักข้อที่ 5 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

                                     และนานาชาติ




แนวทางปฏิบัติ




1.  จัดทำวารสาร



2.  จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย



3.  ให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย


นโยบายหลักข้อที่ 6 :  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

นโยบายหลักข้อที่ 7 :  การให้บริการวิจัยแก่หน่วยงานท้องถิ่น


แนวทางปฏิบัติ




1.  สำนักงานจังหวัดสกลนคร



2.  สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร



3.  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร



4.  สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษา


นโยบายหลักข้อที่ 1 :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย




แนวทางปฏิบัติ




1.  สร้างทีม ร่วมคิด เสนอ ปฏิบัติพัฒนาในสิ่งที่ดี ให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆมีจิตสาธารณะ

                        

1.1  โดยการประชุม/ระดมความคิดและปฏิบัติร่วมกัน




1.2  การจัดกิจกรรมร่วมกัน




1.3  จัดตั้งคณะกรรมการ


นโยบายหลักข้อที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบอาจารย์




แนวทางปฏิบัติ




1.  ร่วมคิดเสนอนโยบายปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา



2.  จัดการประชุมระดมความคิดและปฏิบัติร่วมกันและแสวงหาแนวทางร่วมกัน


นโยบายหลักข้อที่ 3 :  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย




แนวทางปฏิบัติ




1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่การพัฒนา




1.1  จัดประชุม




1.2  จัดกิจกรรมร่วมกัน

นโยบายหลักข้อที่ 4 :  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชมรมและชุมชนที่สร้างสรรค์

แนวทางปฏิบัติ


1. จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน

2. จัดทำค่ายผู้นำ

3. สร้างเครือข่าย ผศ. เข้าร่วมโครงการ

นโยบายหลักข้อที่ 5 :  ส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายคุณธรรมให้กับนักศึกษาที่สนใจ


แนวทางปฏิบัติ




1.  เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม



2.  เพื่อพัฒนาเรียนรู้ การดำเนินชีวิตชุมชน หมู่บ้าน เครือข่ายเน้นด้านคุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายหลักข้อที่ 6 :  การส่งเสริมจัดการพัฒนาด้านสวัสดิการนักศึกษา


แนวทางปฏิบัติ




1.  จัดหาบริเวณ สถานที่ทำกิจกรรมนักศึกษาตามจุดต่างๆ



2.  จัดหาบริเวณพื้นที่จอดรถ/น้ำดื่ม/อินเตอร์เนต และเส้นทางเท้า ทางเดิน



3.  ร่วมกับฝ่ายบริหารเสนอโครงการ

นโยบายหลักข้อที่ 7 :  การพัฒนาหอพักประจำ


แนวทางปฏิบัติ


1. จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์

2. หอพักต้นแบบ

3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลักข้อที่ 8 :  กิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์



แนวทางปฏิบัติ




1.  จัดอบรม

นโยบายหลักข้อที่ 9 :  ส่งเสริมการกีฬา



แนวทางปฏิบัติ




1.  ปรับปรุงสนาม



2.  ส่งเสริมกิจการ

นโยบายหลักข้อที่ 10 :  ส่งเสริมการพัฒนางานประจำ

แนวทางปฏิบัติ




1.  บริหารทั่วไป



2.  อนามัยและสุขภาพ

นโยบายหลักข้อที่ 11 :  ส่งเสริมงานแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

แนวทางปฏิบัติ




1.  ส่งเสริมจัดหาอาชีพ



2.  อบรม

นโยบายด้านกิจการพิเศษ



นโยบายหลักข้อที่ 1 :  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน รูปแบบการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม



แนวทางปฏิบัติ




เพื่อการสนองต่อความต้องการของชุมชน ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภาค ทั้งภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาชน โดยไม่ยึดติดกับพื้นที่ดำเนินการ แต่ใช้หลักกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็น ตัวกำหนดความเป็นเครือข่าย เช่น โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

นโยบายหลักข้อที่ 2 :  การบริการวิชาการแก่สังคม




แนวทางปฏิบัติ




เป็นการนำเสนอความรู้และผลงานที่ มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา จนสามารถ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประยุกต์ใช้ได้ในท้องถิ่น เช่น โครงการงานรวมน้ำใจไทยสกลและ งานกาชาดจังหวัดสกลนคร โครงการงานเกษตรแฟร์ เป็นต้น

นโยบายหลักข้อที่ 3 :  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ




แนวทางปฏิบัติ




เพื่อต้องการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจริงก่อนจบการศึกษาซึ่งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ในอาชีพการทำงานจริง เช่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ โรงแรมภูพานเพลซ, ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ เป็นต้น

นโยบายหลักข้อที่ 4 :  การบริหารทรัพย์สินและรายได้




แนวทางปฏิบัติ




คือ การนำเอาทรัพย์สินในส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เช่น บุคลากร, เครื่องมือและอุปกรณ์, รถยนต์, อาคารสถานที่ ไปดำเนินการจัดให้บริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์รายได้ ทั้งนี้ กำหนดรูปแบบของการจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล



ธรรมาภิบาล  หมายถึง  การบริหารของราชการ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 71ถึงมาตรา 87 เป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งความดีงามเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่รัฐและประชาชนอย่างยุติธรรม

นโยบายแนวทางการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา



นโยบายหลักข้อที่ 1 :  การพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา



แนวทางปฏิบัติ




1.  ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการ

                                บริหารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

2.  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน

      ประเทศและต่างประเทศ




3  สนับสนุนและพัฒนาด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา




      3.1  สนับสนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้
                                           เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ





3.2  แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษาได้รับทุนวิจัยและการทำ

                                          วิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย





3.3  สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  

                                                และระดับนานาชาติ





3.4  สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อ

                                                ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ




4.  สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ




5.  สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำบทเรียนออนไลน์  (e – Leaning)  โดยประสานให้มีการจัดการ

                                 อบรมเชิงปฏิบัติการ




6.  ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
                                 การแลกเปลี่ยน  และการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา




7.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุดบัณฑิตศึกษา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสืบค้น

                                อิเล็กทรอนิกส์  สามารถให้บริการแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งอาจทำ

                                ให้โดยขยายต่อเติมด้านหน้าของอาคารบัณฑิตศึกษา หรือขอใช้อาคารคหกรรม (ปัจจุบัน)


8. ผนึกกำลังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

นโยบายหลักข้อที่ 2 :  การสนับสนุนให้คณะหรือสาขาที่มีความพร้อม สามารถเปิดสอนในระดับ 

                                    บัณฑิตศึกษาได้



แนวทางปฏิบัติ



1.  ประสานกับงานพัฒนาบุคลากรในการจัดทำ/ปรับแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา



2.  อำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษาสาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุงหลักสูตร

นโยบายหลักข้อที่ 3 :  การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ระดับบัณฑิตศึกษา



แนวทางปฏิบัติ



1.  จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือจัดนิทรรศการ



2.  นำเสนอใน web site ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา และของสาขา



3.  ประชาสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยงานในท้องถิ่น

นโยบายหลักข้อที่ 4 :  การปรับปรุงอาคารสถานที่บัณฑิตวิทยาลัย



แนวทางปฏิบัติ



1.  ซ่อมแซมหลังคา (หลังคารั่ว) ทาสีภายใน และภายนอกอาคาร



2.  ขอใช้อาคารคหกรรม (หลังจากอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

                                 ปรับปรุงเป็นห้องสมุดและแหล่งสืบค้น



3.  ขอต่อเติมอาคารบัณฑิตศึกษา (ด้านหน้า) กรณีข้อ 2 ขัดข้อง ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อ

                                 ขยายห้องสมุดและแหล่งสืบค้น


นโยบายแนวทางการดำเนินงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


นโยบายหลักข้อที่ 1 :  งานด้านการแลกเปลี่ยนและ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ



แนวทางปฏิบัติ



1.  ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้




1.1  Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนานักศึกษาและ 

                                                 บุคลากรด้าน Leadership





1.2  University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร

                                                 ด้าน Leadership





1.3  Beijing Normal University เพื่อพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนภาษาจีน และการ

                                                พัฒนาศูนย์จีนศึกษา




1.4  Yunnan Normal University เพื่อประสานการนำเสนอการศึกษาวิจัย ด้านความ

                                                ร่วมมือทางการศึกษาของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง




1.5  National Taiwan Normal University เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร และความ 

                                                ช่วยเหลือทางการศึกษา





1.6  มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอื่นๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรด้านการพัฒนา

                                                หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน



2.  ร่วมมือกับสถาบันภาษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะต่างประเทศแก่นักเรียน นักศึกษา 

                                 ตลอดจนการจัดค่ายอบรมภาษต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



3. อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักข้อที่ 2 :  งานศูนย์เวียดนามศึกษา



แนวทางปฏิบัติ



1.  พัฒนาศูนย์เวียดนามศึกษา ให้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร

                                 และผู้สนใจ



2.  จัดสอนภาษาเวียดนามให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ



3.  จัดการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเวียดนามที่ประสงค์ จะเข้าศึกษาในหลักสูตรของ

                                 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และผู้สนใจในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม



4.  จัดตั้งศูนย์ไทยศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เพื่อเป็นแหล่ง

                                 ศึกษาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย



5.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน  ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาเวียดนาม



6.  แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยในประเทศ

                                สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม



7.  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ



8.  สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนภาษเวียดนามเบื้องต้นเพิ่มมากขึ้น



9. จัดโครงการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศ

                               สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




10. อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักข้อที่ 3 :  งานศูนย์ลาวศึกษา



แนวทางปฏิบัติ



1.  พัฒนาศูนย์ลาวศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ ของนักศึกษาบุคลากร และผู้สนใจ



2.  สนับสนุนให้เปิดสอนภาษาลาวเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา



3.  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและ

                                 เอกชนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างแขวงสะหวันนะเขต วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต

                               และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



5.  จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ



          5.1  จัดอบรมภาษาลาวสำหรับบุคลากรในประเทศ



          5.2  จัดอบรมระยะสั้นด้านการพัฒนาวิชาชีพ ตามความต้องการของบุคลากรทั้ง 2 


                                            ประเทศ ได้แก่ บัญชีเบื้องต้น การเป็นมัคคุเทศก์ ฯลฯ



6. แสวงหาแหล่งทุนดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ  และการวิจัย



7.  จัดโครงการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในประเทศ 

                             สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร




8. อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย



นโยบายหลักข้อที่ 4 :  งานศูนย์จีนศึกษา




แนวทางปฏิบัติ



1.  พัฒนาศูนย์จีนศึกษาให้เป็นแหล่งศึกษาข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และผู้สนใจ



2.  แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อการพัฒนาอาจารย์สอนภาษาจีน และการจัดหา

                                อาจารย์สอนภาษาจีน



3. สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนภาษาจีน เป็นวิชาเลือกเพิ่มมากขึ้น




3.  จัดอบรมภาษาจีนแก่นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ



4.  อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

นโยบายด้านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม



นโยบายหลักข้อที่ 1 :  สำนักวิทยบริการ



แนวทางปฏิบัติ



1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



2.  ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้พัฒนาเร็วขึ้น



3.  ทำระบบป้องกันการเข้าใช้ Internet ใช้ web Master ดูแลระบบ (ใช้เครือข่ายไปโจมตีคนอื่น)



4.  ปรับปรุงระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย

นโยบายหลักข้อที่ 2 :  ห้องสมุด




แนวทางปฏิบัติ



1.  ทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลหนังสือทุกแห่งในมหาวิทยาลัย



2.  พัฒนาจัดซื้อสื่อทันสมัยทดแทนของเดิม



3.  จัดหาแหล่งฐานข้อมูลแบบ Case by Case

นโยบายหลักข้อที่ 3 :  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม



แนวทางปฏิบัติ



1.  งานวิจัยเชิงวัฒนธรรม




1.1  ดูแลเชิงนโยบายกำกับทิศทาง

นโยบายเร่งด่วนในปี 2552

1.  การพัฒนาความพร้อมของห้องน้ำและห้องเรียน

2.  การสร้างบรรยากาศในการรายงานตัวให้เด็กมีความประทับใจ

3.  การดูแลการแต่งกายของนักศึกษา
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