
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
  1.1 วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศน และกาวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 7 ประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงมี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ ดังตารางท่ี 1 และมีเปาหมายการพัฒนาบุคลากรดังแสดง
ในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธการพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

1. การ
เสรมิสราง
สมรรถนะและ
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
ใหแกบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 บุคลากรสายวิชาการมี
สมรรถนะและทักษะใน
วิชาชีพท่ีเหมาะสมตาม
สายงานและตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 รอยละของบุคลากรสาย
วิชาการไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะดานการเรียนการสอน 
1.1.2 รอยละบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการวิจยั
และการบริการวิชาการ 
1.1.3 รอยละอาจารยประจําท่ีเขา
รวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการท้ังในและ
ตางประเทศ 
1.1.4 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สนับสนุนและสงเสริม
ใ ห บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิ ช า ก า ร ไ ด รั บ ก า ร
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะดานการเรียน
การสอน การวิจัย และ
การบริ การ วิชาการ    
แกสังคม 
 
 
 
 

 1.2 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใหมี
สมรรถนะและทักษะใน
วิชาชีพในการปฏิบัติงานท่ี
ตอบสนองตอยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.2.1 รอยละบุคลากรสาย
สนับสนุน ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 
1.2.2 รอยละของคูมือการปฏบัิติงาน
ของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
1.2.3 รอยละบุคลากรสาย
สนับสนุนไดรบัการพัฒนาความรู
และทักษะการวิจัยและงาน
สรางสรรค 
1.2.4 รอยละความพึงพอใจของ

สนับสนุนและสงเสริม
ใ ห บุ ค ล า ก ร ส า ย
ส นับส นุน ได รั บการ
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะวิชาชีพ การวิจัย 
การใหบริการ และการ
สร างสรรคผลงานท่ี
สอดคลองกับวิชาชีพ 



 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน 
2.การวางแผน
อัตรากําลัง
และการสราง
ความมั่นคงใน
วิชาชีพ 

2.1 สงเสริมใหบุคลากรมี
ความมั่นคงในการทํางาน 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

2.1.1 รอยละของอาจารยประจําท่ี
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
2.1.2 รอยละอาจารยท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 
21.3 รอยละบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับความกาวหนา
ตามสายงาน  

สนับสนุนและสงเสริม
ใ ห บุ ค ล า ก ร มี
ค ว ามก า วหน าแล ะ
มั่นคงทางวิชาชีพตาม
สายงาน 

 2.2 ปรับโครงสรางและ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภารกิจและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

2.2.1 ระดบัความสําเรจ็ของการ
ปรับปรุงโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลัง 
 

สงเสริมการทบทวน
และปรับ โครงสร า ง
อัตรากําลังท่ีเหมาะสม 

 2.3 การพัฒนาระบบการ
สรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม
กับภารกิจและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของแผน
ความตองการอัตรากําลังสาย
วิชาการและสายส นับส นุน ท่ี
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการสรร
หาบุคลากรท่ีเหมาะสม
กับภารกิจและทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย 

3. การ
เสรมิสราง
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ใหแกบุคลากร 

3.1 บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย  
3.1.2 ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
วิชาการ 

สงเสริมใหบุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.การพัฒนา
ผูบริหารของ
มหาวิทยาลยั
ทุกระดับ 
ใหเปนผูนํา
การบริหาร
มหาวิทยาลยั
ในยุคใหมท่ี
กาวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

4.1 ผูบรหิารทุกระดับ
ไดรับการพัฒนาทักษะการ
บริหาร 
 
 
 
 

ผูบริหาร
หนวยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลยั 

4.1.1 รอยละผูบริหารไดรับการ
พัฒนาทักษะการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมและสนับสนุน
ใหผูบริหารทุกระดับ
ไดรับการพัฒนาทักษะ
การบริหารงาน 
 
 
 
 

5. การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู
อ ง ค ก ร ก า ร
เรียนรู 

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเปนองคกรแหง
การเรียนรู  
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของการ
บริหารจัดการความรู 
5.1.2 รอยละของหนวยงานระดับ
คณะ สํานัก สถาบันท่ีมีการบริหาร
จัดการความรู 

สงเสริมและสนับสนุน
ใ ห ห น ว ย ง า น นํ า
กระบวนการจัดการ
ความรู ม า ใช ในการ
บ ริ ห า ร ง า น อ ย า ง
ตอเน่ือง 



 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ 

6. การพัฒนา
ระบบสราง
แรงจูงใจเพ่ือ
รักษาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพสูง
ไวกับ
หนวยงาน 

6.1 มหาวิทยาลัยมรีะบบ
สรางแรงจูงใจท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรักษา
บุคลากรท่ีมสีมรรถนะสูงไว
กับหนวยงาน 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

6.1.1 จํานวนบุคลากรคงอยู พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือพัฒนาและ
ธํ า ร ง รั ก ษ า ไ ว ใ ห
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

7.การสงเสริม
คุณภาพชี วิต
ของบุคลากร 

7.1 การจัดสวัสดิการท่ี
เหมาะสมแกบุคลากร 

บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

7.1.1 ระดับความพึงพอใจของ
ขาราชการและผูปฏิบัติงานตอ
สภาพแวดลอมการทํางานและ
ระบบสวัสดิการ 

ส ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
สวัสดิการท่ีเหมาะสม
แกบุคลากรทุกสายงาน 

 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

1. การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 
1.1 บุคลากรสายวิชาการมสีมรรถนะและ
ทักษะในวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามสายงานและ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะดานการเรียนการสอน 

รอยละ 60 ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สํานักสงเสริมฯ 

1.1.2 รอยละบุคลากรสายวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

รอยละ 30 ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

1.1.3 รอยละอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในและตางประเทศ 

รอยละ 10 ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

1.1.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระดับ 3 ทุกคณะ/สํานักสงเสริมฯ 

1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให
มีสมรรถนะและทักษะในวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 

1.2.1 รอยละบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพ 

รอยละ 50 ทุกหนวยงาน/กองนโยบายและแผน 

1.2.2 รอยละของคูมือการปฏบัิติงานของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ รอยละ 1 ทุกหนวยงาน/กองนโยบายและแผน 
1.2.3 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและ             
ทักษะการวิจัย 

รอยละ 30 ทุกหนวยงาน/สถาบันวิจัยฯ 

1.2.4 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอหนวยงานสนับสนุน รอยละ 80 ทุกหนวยงาน/ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความมั่นคงในอาชีพ 
2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความมั่นคงในการ
ทํางาน 

2.1.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

รอยละ 15 สํานักงานอธิการบดี/งานบริหารบุคคล
และนิติการ 

2.1.2 รอยละอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 20 งานบริหารบุคคลและนิติการ 
2.1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับความกาวหนาตามสายงาน 5 คน ทุกหนวยงาน/งานบริหารบุคคล 

และนิติการ 
2.2 ปรับโครงสรางและอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

2.2.1 ระดบัความสําเรจ็ของการปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
 

ระดับ 3 งานบริหารบุคคลและนิติการ/ 
สํานักสงเสริมฯ/กองนโยบายและแผน 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

2.3 การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 

2.3.1 ระดบัความสําเรจ็ของแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 กองนโยบายและแผน 

3. การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร 
3.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1.1 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  ระดับ 3 สํานักสงเสรมิฯ 

 3.1.2 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ       
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ระดับ 3 งานบริหารบุคคลและนิติการ 

4. การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนําการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหมท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
4.1 ผูบรหิารทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะ
การบริหาร 

4.1.1 รอยละผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะการบริหาร รอยละ 50 งานบริหารบุคคลและนิติการ/งานบริหาร
ท่ัวไป/กองนโยบายและแผน 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู 
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปน
องคกรแหงการเรียนรู  

5.1.1 ระดบัความสําเรจ็ของการบริหารจดัการความรู ระดับ 3 ทุกหนวยงาน/กองนโยบายและแผน 
5.1.2 รอยละของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันท่ีมีการบริหาร
จัดการความรู 

รอยละ 80 ทุกหนวยงาน/กองนโยบายและแผน 

6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงไวกับหนวยงาน 
6.1 มหาวิทยาลัยมรีะบบสรางแรงจูงใจท่ีมี
ประสิทธิภาพในการรักษาบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะสูงไวกับหนวยงาน 

6.1.1 จํานวนบุคลากรคงอยู 700 คน ทุกหนวยงาน/งานบริหารบุคคลและนิติ
การ/กองนโยบายและแผน 

7. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
7.1 การจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมแกบุคลากร 7.1.1 ระดบัความสําเรจ็ของแผนการใหสวัสดิการของบุคลากร ระดับ 3 งานบริหารบุคคลและนิติการ/ 

งานบริหารท่ัวไป 
7.1.2 ระดบัความพึงพอใจของขาราชการและผูปฏิบัติงานตอ
สภาพแวดลอมการทํางานและระบบสวัสดิการ 

ระดับ 3 ทุกหนวยงาน/งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ 
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(บาท)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 25,957,147

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร บุคลากรสายวิชาการ 40,000 คณะครุศาสตร

2 โครงการอบรมพัฒนาความเปนครู บุคลากรสายวิชาการ 300,000 กองนโยบายและแผน

3 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ 272,000.00 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 โครงการวันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม OPEN HOUSE ครั้งที่ 2 บุคลากรสายวิชาการ 100,000.00 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 211,580.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาฟสิกสดวย

ความรวมมือกับองคกรเครือขาย
บุคลากรสายวิชาการ 129,000.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย และบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม
บุคลากรสายวิชาการ 40,000.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ บุคลากรสายวิชาการ 130,000.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี *

9 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและ

ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายวิชาการ 20,000.00 คณะครุศาสตร

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ บุคลากรสายวิชาการ 4,940.00 คณะครุศาสตร

11 โครงการอบรมและจัดสอบ IELTS บุคลากรสายวิชาการ 138,500.00 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกาวสูความเปนอาจารยมืออาชีพ บุคลากรทุกสายงาน 300,000.00 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศอาจารยใหม บุคลากรทุกสายงาน 150,000.00 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

14 โครงการการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่พึงประสงค บุคลากรสายวิชาการ 180,000.00 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

15 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตร

ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยุคใหม
บุคลากรสายวิชาการ 150,000.00 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

16 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากรสายวิชาการ 211,580.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเคมี บุคลากรสายวิชาการ 60,000.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ 75,000.00 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร บุคลากรสายวิชาการ 400,000.00 คณะครุศาสตร

20 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา บุคลากรสายวิชาการ 20,000.00 คณะครุศาสตร

21 โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
บุคลากรสายวิชาการ 315,480.00 โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กองกลาง

22 โครงการพัฒนาบุคลากร (professional learning community) บุคลากรสายวิชาการ 93,600.00 โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กองกลาง

23 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการประกันคุณภาพ บุคลากรสายวิชาการ 160,000.00 กองกลาง

24 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

และหนวยงานภายใน

บุคลากรทุกสายงาน 130,000.00 กองกลาง

25 โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับหลักสูตร

บุคลากรทุกสายงาน         140,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

 โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม

1.1 บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะและทักษะ

     ในวิชาชีพที่เหมาะสมตามสายงานและ

     ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1. รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับ

   การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

   การเรียนการสอน
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26 โครงการอบรมเทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ บุคลากรทุกสายงาน         130,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

27 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาโยธาและสถาปตยกรรม บุคลากรสายวิชาการ           90,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและ

เทคโนโลยี
บุคลากรสายวิชาการ           30,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจําปการศึกษา

 2558
บุคลากรสายวิชาการ           39,000 คณะครุศาสตร

30 โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรในหนวยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย) บุคลากรทุกสายงาน         200,000 บัณฑิตวิทยาลัย

31 โครงการพัฒนาศักยภาพสําหรับบุคลากรสาขาวิชาภาษาตางประเทศ บุคลากรสายวิชาการ         136,000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

32 โครงการสงเสริมศักยภาพทางวิชาชีพและพัฒนาทางภาษาของบุคลากร

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
บุคลากรสายวิชาการ           70,140 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

33 โครงการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยหรืองานสรางสรรคและเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
บุคลากรสายสนับสนุน 80,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 โครงการการวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับการวิจัยดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป
บุคลากรสายวิชาการ 50,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2 โครงการวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ 30,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 โครงการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บุคลากรสายวิชาการ 108,300 สถาบันวิจัยและพัฒนา

4 โครงการการพัฒนางานวิจัยและการผลิตผลงานสรางสรรค สาขาวิชา

เครื่องกลและอุตสาหการ
บุคลากรสายวิชาการ 60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5 โครงการการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร บุคลากรสายวิชาการ 30,000 คณะครุศาสตร

6 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน

การสอนของคณาจารย สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร
บุคลากรสายวิชาการ 23,887 คณะครุศาสตร

7 โครงการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ 100,000 คณะวิทยาการจัดการ

8 โครงการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บุคลากรสายวิชาการ 9,149,400 สถาบันวิจัยและพัฒนา

9 โครงการการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บุคลากรสายวิชาการ 3,333,100 สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ 250,800 สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 โครงการสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการบุคลากร

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
บุคลากรสายวิชาการ 25,000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12 โครงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาดานการปฏิบัติงาน การ

วิจัยและงานสรางสรรค
บุคลากรสายวิชาการ 72,000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13 โครงการการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร บุคลากรสายวิชาการ 30,000 คณะครุศาสตร

14 โครงการการพัฒนางานวิจัยเพื่อการบริการวิชาการและการผลิตผลงาน

สรางสรรค

บุคลากรทุกสายงาน 60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยใหแกบุคลากร บุคลากรทุกสายงาน         146,100 สถาบันวิจัยและพัฒนา

16 โครงการการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ
บุคลากรทุกสายงาน 300,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. รอยละบุคลากรสายวิชาการที่ไดรับ

การพัฒนาทักษะการวิจัยและการบริการ

วิชาการ
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1 โครงการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 8 ประจําป พ.ศ. 2558

 ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน
บุคลากรสายวิชาการ         290,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติ บุคลากรสายวิชาการ         503,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 โครงการอบรมผูประสานงานชาวตางชาติ บุคลากรสายสนับสนุน 65,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา บุคลากรทุกสายงาน 105,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 โครงการการพัฒนาบุคลากรดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน 43,450 กองกลาง

4 โครงการฝกอบรมทบทวนประจําปหนวยรักษาความปลอดภัย บุคลากรสายสนับสนุน 36,000 กองกลาง

5 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตร

ปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยุคใหม
บุคลากรสายสนับสนุน 150,000 กองกลาง

6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายในสูอาเซียน บุคลากรสายสนับสนุน 50,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

นักศึกษาพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน           84,000 กองกลาง

8 โครงการฝกอบรมทบทวนประจําปหนวยรักษาความปลอดภัย บุคลากรสายสนับสนุน           36,000 หนวยรักษาความปลอดภัย กองกลาง

9 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน         140,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรสายสนับสนุน         221,330 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสายสนับสนุน           50,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน           60,000 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13 โครงการสงเสริมบุคลากรเพื่อพัฒนาความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุน         200,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

14 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรกองกลาง งานบริหารทั่วไป
บุคลากรทุกสายงาน 85,000 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

15 โครงการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีของการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี บุคลากรทุกสายงาน 100,000 งานคลัง กองกลาง

16 โครงการศึกษาดูงานการออกแบบภูมิสถาปตย บุคลากรสายสนับสนุน 80,000 งานอาคาร สถานที่ฯ กองกลาง

17 โครงการสาธารณสุขสัมพันธและศึกษาดูงาน บุคลากรสายสนับสนุน           64,960 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18 โครงการศึกษาดูงานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
บุคลากรสายสนับสนุน         300,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรสายสนับสนุน         200,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20 โครงการศึกษาดูงานและทบทวนแผนกลยุทธ บุคลากรทุกสายงาน 350,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 โครงการศึกษาดูงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน         250,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

22 โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ บุคลากรสายสนับสนุน         690,000 คณะวิทยาการจัดการ

23 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศนประสิทธิภาพการทํางานของ

บุคลากรกองกลาง
บุคลากรสายสนับสนุน       1,600,000 กองกลาง

3. รอยละอาจารยประจําที่เขารวมประชุม

    วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

    ทั้งในและตางประเทศ

1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมี

     สมรรถนะและทักษะในวิชาชีพในการ

     ปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของ

     มหาวิทยาลัย

1. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ

   การพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ
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24 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพ ณ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ม.บูรพา
บุคลากรสายสนับสนุน           90,000 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

25 โครงการศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน           60,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองกลาง

26 โครงการศึกษาดูงานเพื่อสรางมุมมองและโลกทัศนใหกวางไกล บุคลากรสายสนับสนุน       1,000,000 สภาคณาจารยและขาราชการ กองกลาง

27 โครงการศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการสัญจร บุคลากรสายสนับสนุน 100,000 สภาคณาจารยและขาราชการ กองกลาง

28 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองคกรและการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุน 100,000 กองนโยบายและแผน

29 โครงการทัศนศึกษาและดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรสายสนับสนุน         200,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

30 โครงการเพิ่มวิสัยทัศนและพัฒนางานดานการประชาสัมพันธและ

โสตทัศนูปกรณ
บุคลากรสายสนับสนุน           50,000 งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ กองกลาง

2. รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ

    การพัฒนาความรูและทักษะการวิจัย

    และงานสรางสรรค

1 โครงการทุนวิจัยสนับสนุนงานประจําสูงานวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน 288,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ

    ตอหนวยงานสนับสนุน

1 กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

การใหบริการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปการศึกษา 2558 (โครงการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

บุคลากรทุกสายงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

4,427,560

2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความมั่นคงในการทํางาน 1.  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ

     ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย

     ประจํา

1 โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกสายงาน       3,031,060 กองกลาง

2. รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง

    วิชาการ
1 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการและสงเสริมการจัดทํามาตรฐาน

คุณภาพอุดมศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ         140,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 โครงการการบริหารจัดการผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
บุคลากรสายวิชาการ           70,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3 โครงการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ           70,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ  คณะครุศาสตร บุคลากรสายวิชาการ           10,000 คณะครุศาสตร

5 โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําคณะ

วิทยาการจัดการ
บุคลากรสายวิชาการ         100,000 คณะวิทยาการจัดการ

6 โครงการสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรสายวิชาการ           70,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 โครงการการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา 2559 บุคลากรสายวิชาการ         300,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8 โครงการการเขียนตําราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ         200,000 คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ
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3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ

ความกาวหนาตามสายงาน

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําเสนทางความกาวหนาใน

อาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรสายวิชาการ 

(Career Path)

บุคลากรสายสนับสนุน         150,000 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะหคางานและประเมินคา

งานของกองนโยบายและแผน
บุคลากรสายสนับสนุน 25,100.00 กองนโยบายและแผน

3 โครงการอบรมการจัดทํากรอบระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคลากรสายสนับสนุน 118,200.00 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

2.2 ปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม

     กับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง

    โครงสรางและกรอบอัตรากําลัง

1 โครงการวิเคราะหภาระงานสอนและกรอบอัตรากําลัง บุคลากรทุกสายงาน           25,000 กองนโยบายและแผน

2 โครงการอบรมการจัดทํากรอบระดับตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

บุคลากรทุกสายงาน         118,200 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

1 โครงการทบทวนระบบการสรรหาบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ

2 โครงการสอบคัดเลือกบุคลากร บุคลากรทุกสายงาน

343,800

1 โครงการการพัฒนาบุคลากรดวยกระบวนการจิตตปญญาศึกษา บุคลากรทุกสายงาน 43,450 กองกลาง

2 โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรและ

สถิติ

บุคลากรทุกสายงาน 50,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมสานสัมพันธและอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก

บุคลากรและนักศึกษาชมรม

บุคลากรทุกสายงาน 37,850 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

4 โครงการคนดีศรีสํานัก คนนารักประจําศูนย บุคลากรสายสนับสนุน           27,500 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ บุคลากรทุกสายงาน         100,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

6 โครงการทําบุญหอพักและพัฒนาสภาพแวดลอมเปดบานวันชาวหอ บุคลากรทุกสายงาน           60,000 กองพัฒนานักศึกษา

7 โครงการทําบุญตักบาตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากรทุกสายงาน           25,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

835,310

4.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะ

     การบริหาร

1. รอยละผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะ

    การบริหาร

1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภา

วิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ

บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผูบริหารคณะ 236,060 กองนโยบายและแผน

2 โครงการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ บุคลากรทุกสายงาน 500,000 กองกลาง

3 โครงการเสวนา รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากรทุกสายงาน 99,250 กองกลาง

1. ระดับความสําเร็จของแผนความตองการ

   อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน

   ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

   มหาวิทยาลัย

2.3 การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่

     เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร

3.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตาม

     จรรยาบรรณวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนําการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหมที่กาวทันการเปลี่ยนแปลง



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

263,569

1 โครงการการจัดการความรูของ คณะ สํานัก สถาบัน บุคลากรทุกสายงาน         126,069 คณะเทคโนโลยีการเกษตร / คณวิทยาการจัดการ / 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
บุคลากรทุกสายงาน 52,000 กองนโยบายและแผน

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
บุคลากรทุกสายงาน 85,500 กองนโยบายและแผน

145,200

1. อัตราคงอยูของบุคลากร 1 โครงการพัฒนาระบบประเมินการปฎิบัติราชการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บุคลากรทุกสายงาน 25,000 กองนโยบายและแผน

2 โครงการระบบบริหารจัดการขอมูลการลาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร
บุคลากรทุกสายงาน 10,200 กองกลาง

3 โครงการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
บุคลากรทุกสายงาน           80,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

4 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย ประจําป

 2559
บุคลากรทุกสายงาน           30,000 กองกลาง

13,774,905

7.1 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกบุคลากร 1. ระดับความสําเร็จของแผนการใหสวัสดิการ

ของบุคลากร

1 โครงการศึกษาดูงานและรวมแขงขันกีฬาคณาจารย และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48
บุคลากรสายสนับสนุน         724,125 สภาคณาจารยและขาราชการ กองกลาง

2 โครงการรวมแขงขันกีฬาประเพณีกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 16 บุคลากรทุกสายงาน 95,000 กองกลาง

3 โครงการแขงขันกีฬาคณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

และงานสังสรรควันปใหม ป 2559
บุคลากรทุกสายงาน 140,000 กองกลาง

4 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บุคลากรทุกสายงาน 100,000 กองกลาง

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารยและบุคลากร

การศึกษา
บุคลากรสายวิชาการ 50,000.00 กองกลาง

6 โครงการการดูแลสุขภาพบุคลากร งานอนามัยและสุขาภิบาล บุคลากรทุกสายงาน 107,000        หนวยสงเสริมอนามัยและสุขภาพ 

กองกลาง

7 โครงการ Health and happiness organization 

(ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป พ.ศ. 2559 )

บุคลากรทุกสายงาน 134,180        หนวยสงเสริมอนามัยและสุขภาพ 

กองกลาง

8 โครงการเกษียณอายุราชการ บุคลากรทุกสายงาน         274,500 งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน  ไดแก

1.1 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพเครือขายอินเตอรเน็ต บุคลากรทุกสายงาน           50,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.2 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการการศึกษา บุคลากรทุกสายงาน           50,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารดานขอมูล บุคลากรทุกสายงาน         130,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.4 โครงการทบทวนและติดตามการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารขอมูล

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. (TQF)
บุคลากรทุกสายงาน         150,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสรางแรงจูงใจที่มี

     ประสิทธิภาพ ในการรักษาบุคลากรที่มี

     สมรรถนะสูงไวกับหนวยงาน

2. ระดับความพึงพอใจของขาราชการและ

   ผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมการทํางาน

   และระบบงาน

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนองคกร

     แหงการเรียนรู (ปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรม

     ในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับ

     การบริหารราชการแนวใหม)

1. รอยละของหนวยงานระดับคณะ สํานัก 

   สถาบันที่มีการบริหารจัดการความรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไวกับหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

1.5 โครงการปรับปรุงระบบ Sever Rack บุคลากรทุกสายงาน         470,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.6 โครงการพัฒนาระบบงานควบคุมพัสดุของมหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยี บุคลากรทุกสายงาน         309,000 กองกลาง

1.7 โครงการบริหารจัดการงานระบบไฟฟา บุคลากรทุกสายงาน         263,700 กองกลาง

1.8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลกองนโยบายและแผน บุคลากรทุกสายงาน           30,000 กองนโยบายและแผน

1.9 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร บุคลากรทุกสายงาน           30,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

1.10 โครงการพัฒนาระบบเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บุคลากรทุกสายงาน       1,100,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ

1.11 โครงการระบบบริหารจัดการความเสี่ยงดวยเครือขาย บุคลากรทุกสายงาน         460,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารดานขอมูล บุคลากรทุกสายงาน         130,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.13 โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
บุคลากรทุกสายงาน         140,000 กองนโยบายและแผน

1.14 โครงการการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกสายงาน         390,000 งานอาคารฯ กองกลาง

1.15 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจําหองเรียน บุคลากรทุกสายงาน         425,000 คณะครุศาสตร

1.16 โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู บุคลากรทุกสายงาน       1,200,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.17 โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียนรู บุคลากรทุกสายงาน           50,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประกอบอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
บุคลากรทุกสายงาน         240,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.19 โครงการจัดซื้อจัดหาโตะและเกาอี้สําหรับบุคลากร บุคลากรทุกสายงาน           45,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน บุคลากรทุกสายงาน         252,000 คณะครุศาสตร

1.21 โครงการจัดซื้อตูควบคุมไฟฟาพรอมติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกสายงาน         200,000 กองกลาง

1.22 โครงการคาปรับปรุงอาคารเรียนและโรงเรือนพลาสติก บุคลากรทุกสายงาน         698,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.23 โครงการคาปรับปรุงอาคารสถาบันภาษาศิลปและวัฒธรรม 1 งาน บุคลากรทุกสายงาน       1,670,000 กองกลาง

1.24 โครงการคาปรับปรุงอาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 งาน บุคลากรทุกสายงาน       3,345,000 กองกลาง

1.25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทุกสายงาน           50,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.26 โครงการปรับปรุงสํานักงานงานบริหารบุคคลและนิติการ 

(หนวยนิติการ)  เพื่อรองรับการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ที่มีประสิทธิภาพ

บุคลากรทุกสายงาน           82,000 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

1.27 โครงการการซอมปรับปรุงและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคน บุคลากรทุกสายงาน         190,400 ศูนย DSS กองกลาง

45,747,491รวมทั้งสิ้น



จุดเนนสภา กลุมเปาหมาย
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

5,996,060

    1. สายวิชาการ 4,671,060

1.1.1 การพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการสงเสริมและพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

บุคลากรสายวิชาการ 140,000 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2 โครงการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2557 บุคลากรสายวิชาการ 500,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3 โครงการประชุมสภาวิชาการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและประชุม

กรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)

บุคลากรสายวิชาการ 1,000,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.1.2 การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกสายงาน    3,031,060 กองกลาง*

       ทั้งในประเทศและตางประเทศ

1,325,000 **

1.2.1 การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนารายบุคคล 1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูนําระดับตน ผูบริหารคณะ 120,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 โครงการอบรมนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง) บุคลากรทุกสายงาน 367,000 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

3 โครงการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ บุคลากรทุกสายงาน 500,000 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง

4 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานมืออาชีพ ผูบริหารคณะ        38,000 คณะวิทยาการจัดการ

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย (โครงการพัฒนาความเปนคร)ู

ผูบริหารทุกระดับ      300,000 กองนโยบายและแผน

1.2.2 การจัดสรรทุนการศึกษาตอตามความเหมาะสม 1 โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกสายงาน    3,031,060 กองกลาง*

        และจําเปนเฉพาะตําแหนง

3,100,000

1. การจัดสรรทุนการวิจัย 1 โครงการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บุคลากรสายวิชาการ 3,000,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

2 โครงการการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บุคลากรสายวิชาการ 100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

9,096,060

หมายเหตุ :  * เปนโครงการเดียวกัน

               **  ไมรวมโครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรเนื่องจากรวมไวในสายวิชาการแลว

2. มุงเนนสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน เปดโอกาสใหบุคลากรไดรับทุนการศึกษาวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ตามขีดความสามารถ โดยมุงเนนงานวิจัยดานการ

พัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาทรัพยากรในภูมิภาค และการวิจัยเฉพาะสงเสริมกระบวนการวิจัยโดยพัฒนาทีมวิจัยที่เขมแข็ง จัดใหมีพี่เลี้ยงนักวิจัยรุนใหม สรางกลไกให

ผลงานวิจัยนวัตกรรม และผลงานวิชาการไดรับการคุมครองสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพพรอม

1. มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยใชหลักการจัดการความรูและใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะวิธีคิด

     2. สายสนับสนุนวิชาการ

ตารางที่ 3  โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและจุดเนนสภามหาวิทยาลัย (Flagship)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณรวมทั้งสิ้น
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