
กองพฒันานักศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564



ความเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ



บัณฑิตไทย
ที่พงึประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นิสิต นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

(พ.ศ. 2560 – 2564)

เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา





เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2564)

มุ่งเน้นให้เกดิความเปลีย่นแปลง (Changes) ที่ส าคญั 3 ประการ คอื 
(1) การจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีส่นันสนุนการเรียนรู้สู่การ

เปลีย่นแปลงในสถาบันอุดมศึกษา
(2) ระบบการจดัการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่อือ้ต่อการพฒันานักศึกษาแบบองค์

รวม (Holistic Education) โดยมีการบูรณาการการพฒันาทั้ง Soft Skills และ
Hard Skills อย่างสมดุล และสร้างนักพฒันานักศึกษามืออาชีพ

(3) นักศึกษาทีม่ีคุณลกัษณะ (Character) เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง ตอบสนองต่อ
สังคม และมีความรู้ควบคู่คุณธรรม

5



ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2560 – 2564)

การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Soft Skills 
ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุล

การสร้างระบบนิเวศน์ที่สนบัสนุนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning)

การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อสังคม มีความรู้
ควบคู่คุณธรรม

โครงการหลักตาม
ยุทธศาสตร์ 
(Flagship Projects)
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถาบันอุดมศกึษา
ด าเนินการโครงการ
หลักตามยุทธศาสตร์ฯ 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอนที่สนันสนุนการเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง

ระบบการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักศึกษาแบบองคร์วม

นักศึกษาที่มีคุณลักษณะเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อ

สังคม และมีความรู้ควบคู่คุณธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Soft Skills ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุล



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Soft Skills ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุล

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมและการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของ
ผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้เห็นความส าคัญของการพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษา
2. การสร้างกลไกในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
3. การก าหนดนโยบาย/มาตรการ หรือแนวทางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมหรือการบูรณาการ
ระหว่าง Soft Skills และ Hard Skills อย่างสมดุลในหลักสูตรการเรียนการสอน (Curriculums) ของแต่ละหลักสูตร
4. การทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขระบบ (Supporting Environment) ที่เก่ียวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาแบบบูรณา
การระหว่าง Soft Skills และ Hard Skills เพื่อปลดล็อคปัญหาข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนการเรยีนรู้สูก่ารเปลีย่นแปลง 
(Transformative Learning)

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการออกแบบการเรียนการสอนแบบกิจกรรมร่วมหลักสูตร (Co-Curriculum) และเสริมหลักสูตร (Extra-Curriculum)
โดยผ่านระบบการเรียนรู้ร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษา (Social Learning System) การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน และ
การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้
2. ปรับนโยบาย มาตรการการด าเนินการและตัวบ่งชี้ตามกรอบ TQF เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ
3. ก าหนดนโยบายหรือระบบ (Political System) ที่ท าให้เกิดการสร้างระบบนิเวศน์ ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(Stakeholder Engagement) ในการสร้างระบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา (R&D) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการหรือระบบการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง
5. เชื่อมโยงเครือข่าย/พันธมิตรเพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาให้น าไปสู่การสนับสนุนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ในลักษณะประชารัฐ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงาน
ดังกล่าวในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ตอบสนองต่อสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อสังคม 
มีความรู้ควบคู่คุณธรรม

แนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

1. การใช้กลไกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อสังคม มีความรู้
ควบคู่คุณธรรม
2. การท าให้เกิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ (Sharing of Knowledge) ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบองค์รวม
3. ส่งเสริมและการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินงานโครงการท่ีส่งเสริมการบูรณาการทักษะหลายๆ ด้าน (Skill
Integrated) ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งผลักดันให้กระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความเป็นพลเมืองโลก



ความเชื่อมโยงกับแผน/นโยบายตาง ๆ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
3) แผนการปฏิรูปประเทศ
4) ยุทธศาสตรการพัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

5) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)          
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

6) การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (University Transformation Advisory Committee)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลัง Reinvent ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

7) ร่างแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569
8) กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564 - 2566 ตามแนวนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัย
9) นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565 – 2568 



ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2569

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค าอธิบายวิสัยทัศน์
หมายถึง ความหลากหลายของศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีความพร้อม ในการจัดการศึกษาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

➢ จ านวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองไดจ้ากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569



1. บัณฑิต 4.0 ศตวรรษที่ 21
“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์ : 
University of Wellbeing and Engagement (UWE) 

2. ชุมชนพึ่งตนเองได้
“สร้างคน  สร้างการเรียนรู้  สร้างการเปลี่ยนแปลง”

การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (University Transformation Advisory Committee)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลัง Reinvent ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

1. การเปลี่ยนเป็นครูที่สร้างสรรค์
(Coaching & Facilator

Teacher)

2. การเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์

(Innovative Entrepreneur)

3. การเปลี่ยนเป็นเกษตรกร
สร้างสรรค์

(Innovative Farmer)

4. การเปลี่ยนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active Citizen)

เป้าประสงค์ 

S N R U



การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
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การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ1 2
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. เป้าหมายหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็น Area – Based and Community University 
(มหาวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่)

1.1 มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “การให้โอกาส” นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นมีโอกาส
เข้าสู่อุดมศึกษาด้วยรูปแบบหลักสตูรและวิธีการทีห่ลากหลายเพื่อน าไปสู่องค์กร แห่ง Well – being and Community 
Engagement (องค์กรแห่งสุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน) 

1.2 บัณฑิตมอีัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” ที่สอดคล้อง กับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ รู้เท่าทัน และปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบได้ด ี(Resilience , ล้มแล้ว ลุกไว) 
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

1.3 นักศึกษามีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีตอ่ตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) 
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (Learning Agility) และพร้อมปรับตัว (Adaptability) ให้เท่าทันต่อโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลง มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และเข้าใจความเป็นสากล (Local – Thai and Global – Thai) 

1.4 การจัดการศึกษา งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง (Model) หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของ
การร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านศักยภาพหรือภมูิปัญญามนษุย์ (Human 
Wisdom) ด้านการเพ่ิมรายได้หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) และด้านสังคมน าไปสู่สงัคมแห่ง
สุขภาวะ (Social Well – being) โดยตระหนักถงึความส าคัญและเชื่อมโยงกับการดแูลสิ่งแวดล้อม (Environment Wellness) 
และมีความเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก (Asian and Global Connect) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



(1) พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน/สถานศึกษาในเครือข่าย ในการผลิตและ
พัฒนาครู โดยใช้ School – Integrated Learning (SIL) และร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานโดยใช้ Work – Integrated  Learning (WIL) เพื่อให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในโลกแห่งการท างาน ตลอดจนร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการ Upskill , Reskill หรือ Multi skill

(2) คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non - degree Program เพื่อ
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาทั้งแบบ online และ offline ให้สอดคล้องกับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive World) หลังวิกฤตโควิด - 19 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตแบบ
ใหม่ (จาก New Abnormal ไปสู่ New Normal) เพื่อน าไปสู่วิถีชีวิตแบบมีสุขภาวะ (Well – being Life 
Style) และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3

2. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

2.1 ด้านการจัดการศึกษา



(3) สงเสริมและพัฒนาอาจารยใหปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน / การเรียนรูใหเหมาะสมกับโลกแหง

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (Disruptive Change) และเกิดผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตสูวิถีแบบ 

New Normal โดยเฉพาะหลังวิกฤตโควิด - 19 ดวยกระบวนการจัดการเรียนรู Distance Learning ทั้ง Online 

และOffline โดยใช Platform ที่เหมาะสม ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform สรางวัฒนธรรมใหม 

แหงการเรียนรู (New Culture of Learning) ทั้ง Love to Learn, Learn to Learn, Learn  to Love และ 

Learn to Live สรางวัฒนธรรม แหงการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture) 

(4) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการรวมมือกับนักศึกษาในการ

สรางผูประกอบการใหม (Entrepreneurship) ที่ปฏิบัติไดจริง กลาคิด กลาทดลอง ไมกลัวความลมเหลว 

(5) ดําเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” สรางเกษตรกรรุนใหมกลับสูทองถิ่น และ“โครงการใหโอกาสทางการ 

ศึกษา” ลดความเหลื่อมลําทางสังคมอยางเปนรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะ ๆ

(6) การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของ “การจัดการศึกษา” เปนกิจกรรมที่สรางสรรค

เพื่อตอบโจทยวัฒนธรรมใหมของการทํางาน การเรียนรูและการใชชีวิต (New Culture of Working, Learning 

and Living) ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งกิจกรรมสงเสริม และการพัฒนา Mindset (Growth 

Mindset, Outward Mindset), EQ (Emotional Quotient), DQ (Digital Quotient) SQ (Resilience 

Quotient) และ Soft Skill ตาง ๆ จัดเวลาในแตละสัปดาหอยางนอยสัปดาหละ 3 ชั่วโมงใหนักศึกษาทํากิจกรรม

2. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลยัปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

2.1 ด้านการจัดการศึกษา (ต่อ)



จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

(1) รวมมือกับจังหวัดและองคกรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในทองถิ่นในการ

ศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) โดยใชแนวคิดของ BCG - Model (Bio - economy , Circular 

economy และ Green economy) และEco society ใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น เชน ปาเศรษฐกิจครอบครัว ปา 

เศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง พึ่งกันเองและเครือขายความรวมมือเพื่อการแบงปน ภายใตหลักการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางตนแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาทองถิ่น โดยใหคณะ ทุก

คณะมีสวนรวม

(2) ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio-Diversity) เพื่อการวิจัยตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) 

ของพืชอาหาร พืชสมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตรทั้งพืชและสัตวในทองถิ่น เพื่อ “สรางสรรคคุณคา” (Value 

Creation) และทําใหเกิด “มูลคาเพิ่ม” นําไปสู OTOP Village/OTOP Market/SNRU Market Place 

(3) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับโลกแหงการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วทั้งแบบ Online และ Offline โดยใชโรงเรียนวิถีธรรมฯ เปนกรณีศึกษา

(4) ศึกษารูปแบบและความเปนไปไดในการสรางแหลงเรียนรูและการสงเสริมสุขภาวะทุกชวงวัย

(Care Center or Wellness Center) เพื่อนําไปสู Well – being Society

(5) สนับสนุนทั้งดานการพัฒนาและการใหทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

การเรียนรู และการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการก าลังคน ในท้องถ่ิน/ ภาค

2.2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ



จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

(1) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งดานวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผูนํา/ กรอบความคิด

(Mindset)/ ทักษะที่สําคัญ (Skill Set) ใหทันตอโลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและวิถีการทํางาน 

(New Culture of Living and Working) และสนับสนุนใหมีการฝกทักษะและประสบการณโดยรวมทํางานกับองคกรทั้งภาครัฐและ

เอกชน (Professional Leave) และถือเปนสวนหนึ่งของภาระงาน 

(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่หลากหลาย โดยใช Physical Platform (เชน Learning Space,

Co - Working Space, Co - Living Space, Physical distancing - Classroom ฯลฯ) และ Digital  Platform (เชน WIFI, Internet 

in the Campus , Zoom , Microsoft Team Google Meeting , MOOC ฯลฯ) ทั้ง Real World และ Visual World

(3) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานจัดทําผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพรหรือตีพิมพ

อยางมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

(4) สงเสริมการใชพื้นที่และศักยภาพมหาวิทยาลัยในการสรางรายได และพัฒนานักศึกษา-บุคลากร ใหมีประสบการณจริงในการเปน

ผูประกอบการ (Entrepreneurship) 

(5) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกนั
(6) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหาร

จัดการในยุค แห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change)

2.3  งานด้านวัฒนธรรม

ใชความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาตนแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture 
Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market ใหเปนวัฒนธรรมที่จับตองได (Tangible Culture) โดยสื่อสารผาน 
เทคโนโลยีดิจิตอล ทั้ง online และ offline อยางเหมาะสม (Online Merge Offline หรือ OMO) เพื่อการสรางอาชีพสรางรายได 
ใหแกคนในทองถิ่น

2.4 งานด้านบริหารจัดการ



การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ

STRENGTHS

W
EA

K
N
ESS

OPPORTUNITIES

TH
R
EA
TS

S
W

O

T



S – STRENGTHS จุดแข็ง
- คณะมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องส าหรับงานพัฒนานักศึกษา (4)
- มีการก าหนดอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายพัฒนานักศึกษาไว้ส าหรับช่วยงาน และมาจากทุกสาขาวิชา ท าให้การด าเนินงานและขอความร่วมมือมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (2)

- มีนโยบายของคณะที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนานักศึกษา
- หน่วยงานมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมท้ังภายในและนอกคณะ
- หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนานักศึกษาในคณะเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต สู่ศตวรรษที่ 21
- สาขาวิชา / คณะ สนับสนุนการท ากิจกรรมนักศึกษา
- นักศึกษามีการท างานเป็นทีม
- มีทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น ทุนทายาทเกษตร
- เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่ใกล้เคียง
- มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในสาขาวิชาชีพ
- คณะมีหลักสูตร/ สาขาจ านวนมาก ท าให้มีนักศึกษามีทักษะวิชาการที่หลากหลายที่ตอบสนองชุมชน ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษา
- มีช่องทางของสื่อที่มากขึ้น ท าให้รูปแบบของการจัดโครงการมีความหลากหลาย
- คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร มีความใกล้ชิด และมีความเป็นกันเอง
- คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อมามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
- คณะมีหลักสูตร/ สาขา ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง เช่น ดนตรี ศิลปกรรม และวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนา



W – WEAKNESSES  จุดอ่อน
- ขาดความร่วมมือจากนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ (2)
- บางครั้งการจัดโครงการตรงกับตารางเรียน ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและอาจารย์อย่างเต็มท่ี
- สโมสรนักศึกษาของคณะมีนักศึกษาท่ีไม่ได้มาจากทุกสาขาวิชา ท าให้อาจได้รับความร่วมมือไม่ท่ัวถึง และการสื่อสารกับทุกสาขามีปัญหา
- บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องที่ท ามาหลายปี จึงยึดรูปแบบเดิม ยังไม่มีความหลากหลายหรือแปลกใหม่ของกิจกรรม
- ขาดนโยบายเชิงบังคับจากทางมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาไม่สนใจการเข้าร่วมกิจกรรม
- สถานที่ยังไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมเท่าที่ควร
- หน้าที่ของคณะกรรมการ ยังไม่ชัดเจน
- หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อย
- กิจกรรมบางโครงการของนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณจ านวนมาก
- จัดกิจกรรมน่าเบ่ือ ไม่มีแรงดึงดูดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- นักศึกษาขาดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้ประกอบการ
- ขาดการใช้ศักยภาพของอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างเต็ม
- ครุภัณฑ์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา
- บางโครงการมีความซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นที่อยู่ในระดับสาขา คณะ หรือฝ่ายอื่น ซึ่งอาจเกิดจากการท าโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน (2)
- นักศึกษามีความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนและการจัดกิจกรรม
- แต่ละหลักสูตร/ สาขา ยังไม่มีการแต่งตั้งทีมสโมสรนักศึกษาของหลักสูตร/ สาขา อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมามีส่วนร่วมด าเนินงานร่วมกับสโมสรนักศึกษา
ของคณะ
- การก ากับติดตามและผลการด าเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษานั้น ยังไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร



O – OPPORTUNITIES โอกาส
- นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลายด้าน (2)
- มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนในการจัดท ากิจกรรม อาทิ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์สัมพันธ์
- มีทีมงานสโมสรนักศึกษาของคณะฯช่วยด าเนินกิจกรรม
- ท าเลที่ตั้งสะดวกในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น
- นโยบายมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการบริหาร/บริการมากยิ่งขึ้น
- เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IT สามารถน ามาประยุกต์กับการจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
- มีโอกาสท างานร่วมกับหน่วยงาน/บุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเพ่ือเพ่ิมทัศนคติในการจัดกิจกรรม
- การจรรโลงศิลปวัฒนธรรมก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- สกลนครเป็นเมืองแหล่งวัฒนธรรม
- พลิกโฉมของสถาบันอุดมศึกษามีผลต่อการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น
- เป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชน มีโอกาสให้ความร่วมมือกับชุมชนในการแก้ปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ
- มีจ านวนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงเพิ่มมากขึ้น
- เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในเขตพื้นที่และมีศิษย์เก่าจ านวนมาก
- สามารถพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของสังคม
- นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมในการพัฒนาครู  ท าให้มีบุคคลสนใจที่จะศึกษาสายครูมากขึ้น
- นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นสามารถพัฒนาบทบาทของคณะในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะและความรู้
ของนักศึกษาที่หลากหลาย
- มีเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในการแสดงออกและการแข่งขัน และสนับสนุนทุนการศึกษา
- มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้านการพัฒนานักศึกษา



T – THREATS  อุปสรรค

- สถานการณ์ของโรคระบาดโควิดที่ท าให้ไม่สามารถจัดโครงการแบบรวมตัวหรือใช้ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก (2)
- เศรษฐกิจมีผลในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
- นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
- ระยะทางไกลในการเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรม
- การเกิดโรคอุบัติใหม่ส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรม
- การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารมีผลต่อการบริหารจัดการ
- สถานการณ์ COVID-19 ท ำใหก้ิจกรรมเชงิปฏิบัตกิำรมบีทบำทลดน้อยลงและส่งเสริมทกัษะนักศึกษำได้อย่ำงจ ำกัด
- นักศึกษามองภาพผลลัพธ์ของโครงการมากกว่าการเข้าใจกระบวนการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอน
- สังคมคาดหวังคุณภาพบัณฑิตสูง
- หน่วยงานแต่ละสาขา/ หลักสูตร นั้นอยู่หลายพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อปัญหาการจัดพ้ืนที่ในการรวมกลุ่มของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม หรือการ
พบปะกันระหว่างแต่ละสาขา/ หลักสูตร
- สังคมออนไลน์ที่มีบทบาทในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อปัญหาการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักศึกษา
- จ านวนหลักสูตร/ สาขา ที่มากส่งผลต่อการเก็บรวบรวม หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ล่าช้า และปัญหาการด าเนินงาน/ กิจกรรมที่เป็นเอกภาพยังไม่ทั่วถึง
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