
ตอนที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมุงความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนา

ทองถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและเครือขายการเรียนรู  คูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยาง

ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาองคความรู และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาเครือขายการเรียนรู
5. บริหารจัดการใหมีคุณภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร
1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
2.  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
4.  อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
5.  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
7.  บริหารจัดการที่ดี

เปาประสงค
1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม
4. ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
5. เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล



ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ 1.  การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.  สงเสริมการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรในสัดสวนสูงขึ้น
3.  พัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น
4.  สงเสริมงานพัฒนานักศึกษา
5.  สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง
6.  สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง

กลยุทธ 1.  เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
เปาประสงค :  เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ 1.  พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการทําวิจัย  งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
2.  สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยงานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ
3.  สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาติ
4.  สรางฐานขอมูลทองถิ่น  เพื่อเปนศูนยกลางทางวิชาการของทองถิ่น



ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  อนุรักษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค :  เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ 1.  ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม
2.  สงเสริมการบูรณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค :  ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

กลยุทธ 1.  สนับสนุนการสรางองคความรู  ดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู
เปาประสงค :  เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ

กลยุทธ 1.  สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกิดความเขมแข็ง
2.  สนับสนุนการทํางานในลักษณะเครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ  เอกชนและองคกรทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู
3.  สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.  สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก



ตอนที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น  ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น

3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์


1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา


2.  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น


3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น


4.  อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม


5.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


6.  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

7.  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

4. ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

5. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
1.  การสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา




2.  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนสูงขึ้น




3.  พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น




4.  ส่งเสริมงานพัฒนานักศึกษา




5.  ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มสนุกให้มีความเข้มแข็ง




6.  สร้างเสริมความพร้อมทางด้านทรัพยากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์
1.  เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี




2.  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ :  เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
1.  พัฒนาศักยภาพบุคลกรในการทำวิจัย  งานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ




2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยงานสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการ




3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ




4.  สร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์  ส่งเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ :  เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์
1.  ฟื้นฟูพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม




2.  ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ :  ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

กลยุทธ์
1.  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้  ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  สร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้

เป้าประสงค์ :  เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

กลยุทธ์
1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็ง




2.  สนับสนุนการทำงานในลักษณะเครือข่ายทางวิชาการกับส่วนราชการ  เอกชนและองค์กรท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ :  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล




2.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้




3.  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ




4.  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก












































































