
แนวนโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1. หลักการจัดทํางบประมาณเงินรายได 
 1.1การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณใหถือปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนี้ 

(1) ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเ งินรายไดมหาวิทยาลัยพ .ศ .  2553                   
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)   

(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพ่ือ
จัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

(3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงิน
เพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

(4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการรับและการจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

(5) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

(6) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
(7) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
(8) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2549 
(9) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
(10) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
(11) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการรับและการจายเพ่ือการจัดการศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (RBM) พ.ศ.2557 
1.2 จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรมุงเนนผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธตาม

เป าหมายเชิ งยุทธศาสตร  สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                 
พ.ศ. 2559 – 2562กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2556 –2560ตามแนวนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยแผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 - 2559)แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11(พ.ศ.2555 - 
2559)  ยุทธศาสตรหลักของประเทศและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภฏัพ.ศ. 2547 ท้ัง 8 ขอ ดังนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญา
ไทยและภูมิปญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ัง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกลาว
จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ของชาติ 



(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ
ประโยชนของสวนรวม 

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการการ
บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษาวิจัยสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 1.3 จัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได โดยยึดตามแผนและนโยบาย 3 ประการ คือ แผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2559 - 2562กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตาม
แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ. 2556 –2560) แผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 - 2559) ดังตอไปนี้  

1.3.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562  
(ปรับปรุง มิ.ย. 59) ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร (ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 16 มิถุนายน 2559)  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและความ 
  รับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพมี

ความใฝรู สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน 
กลยุทธ 

1. การผลิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย ไดมาตรฐาน สอดคลองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ  

  และตรงตามความตองการของทองถ่ิน 
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. พัฒนาศักยภาพอาจารย 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และมีความพรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
2. อาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพท้ังดานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และสมรรถนะวิชาชีพ  
3. มีการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยางเหมาะสม 

กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ โครงการ 
1.1 การผลิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ TQF  

พรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
1.1.1  โครงการจัดการเรียนการสอนเปนตามมาตรฐาน TQF 
         1) โครงการสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอน 
             ดานสังคมศาสตร 
         2) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 



กลยุทธ โครงการ 
             ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
         3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
1.1.2  โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
         ดวยภาษาลาว เวียดนาม และภาษาอังกฤษ 
1.1.3  โครงการการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย ไดมาตรฐาน
สอดคลองแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
และตรงตามความตองการของทองถ่ิน 

1.2.1  โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแนวโนม 
         การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรม 
     การพัฒนานักศึกษา 

1.3.1  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู 
         ความคิดและมีสํานึกสาธารณะใหแกนักศึกษา 
1.3.2  โครงการการบริการนักศึกษาและศิษยเกา 

1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
 

1.4.1  โครงการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนา 
         คุณวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและสอดคลอง 
         กับการบริหารหลักสูตร 
1.4.2  โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
         ของอาจารย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยี               
  มีนวัตกรรม ท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และไดรับการยอมรับ

ในระดับสากล 
กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
2. สนับสนนุกระบวนการทําวิจัยครบวงจร 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสรางสรรคมีประสิทธิภาพ  
2. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดคุณคาแกสังคม มีคุณคาทางวิชาการ  
    และไดรับการยอมรับในระดับสากล  

กลยุทธ/โครงการ 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 2.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
2.2 สนับสนนุกระบวนการทําวิจัยครบวงจร 2.2.1 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทใหแก 

        บุคลากรทุกสายงานและนักศึกษา 
2.2.2 โครงการสงเสรมิการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
        ทุกกลุม 
2.2.3 โครงการสงเสริมการเผยแพรและใชประโยชน

ขององคความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  การบริการวิชาการท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับทองถ่ิน ถายทอด                 
    องคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน             
    และเกิดความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 
กลยุทธ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
2. สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 
2. มีองคความรูท่ีสามารถใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมใหชุมชนในระดับทองถ่ินและประเทศเพ่ือนบาน 
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
4. มีการบริการวิชาการและความรวมมือการบริการวิชาการในระดับสากล  

 

กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ โครงการ 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
     เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

3.1.1 โครงการการใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
        บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

3.2 สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการ 
     ในระดับสากล 

3.2.1 โครงการสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ 
        การบริการวิชาการ 

3.3 พัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวิชาการใหมี 
     ประสิทธิภาพ 

3.3.1 โครงการสงเสริมพัฒนาระบบและกลไกการ 
        บรกิารวิชาการแกสังคม 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  
  อยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค  
กลยุทธ 

1. สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
2. พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและตางประเทศ 
4. สงเสริมการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง  
2. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 
3. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 



กลยุทธ/โครงการ 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ของทองถ่ิน 

4.1.1 โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ 
        สิ่งแวดลอม 

4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

4.2.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบและกลไก 
        การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
        ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.3 สงเสริมการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง 
     ในและตางประเทศ 

4.3.1 โครงการการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
        ท้ังในและตางประเทศ 

4.4 สงเสริมการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 4.4.1 โครงการการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
3. การพัฒนานวัตกรรมและใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
4. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 

กลยุทธ/โครงการ 
  กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไป 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1  โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 
         ใหมีคุณภาพ 
         โครงการยอยท่ี 1 โครงการบริหารหนวยงาน 
         โครงการยอยท่ี 2 โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
         โครงการยอยท่ี 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
                               บุคลากรทุกสายงาน  
                               ระบบสวัสดิการและ 
                               สิทธิประโยชน 
         โครงการยอยท่ี 4 โครงการบริหารจัดการ 
                               เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         โครงการยอยท่ี 5  โครงการบริหารงบประมาณ 

5.2 สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและ 
     ใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
     จัดการ 

5.2.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี 
        มาใชในการบริหารจัดการ 

5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5.3.1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย 
        สนับสนุน 



 1.3.2 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2556 – 2560               
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

อัตลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัย  
 เปาหมายสําคัญในการดําเนินการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงเนนในการพัฒนานักศึกษา
และผลิตบัณฑิตท่ีมีลักษณะเปนอัตลักษณและจุดเดนของมหาวิทยาลัย4 ดานดังนี้  

1) บัณฑิตเปนคนดี  มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ 
2) นักศึกษามีความคิดสรางสรรค ใฝรู สูงาน  

3) นักศึกษามีระเบียบวินัย รู จักหนา ท่ี  มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และทํางาน                         
ดวยความทุมเท   

4) นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความภาคภูมิใจในองคกรมีความ
ตระหนักตอสิ่งแวดลอม และพรอมกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
กรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีระเบียบ

วินัย มีจริยธรรม มีจุดเดน และนําไปสูการเปนบัณฑิตท่ีเปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ มี
รายละเอียดดังนี้ 

       1. การพัฒนาและสงเสริมวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม 
  1.1 การพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ 

1) พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายตรงตามความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต และเปน
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  

2) พัฒนาหลักสูตรตอยอด ท่ีสามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณ
ทํางาน เพ่ือสงเสริมเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

3) พัฒนาหลักสูตรความรวมมือ (Sandwich Program) โดยการหาพันธมิตรทางการศึกษา
กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

4) การรับนักศึกษามีหลากหลายวิธี เพ่ือใหตรงตามความตองการแทจริง ตรงตามความถนัด 
และเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน เชน การรับตรงในแตละสาขาวิชาตางๆ การสอบคัดเลือกท่ัวไป เปนตน  

5) การใหโอกาสทางการศึกษา เชน การรับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก คนดี กีฬาเดน 
และสานตอโครงการใหทุนทางการศึกษาเด็กบานทานตะวัน 

6) สงเสริมการเรียนรูตามความถนัดและความสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนวางแผนการ
เรียนไดเอง เชน สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือก หรือ เลือกเสรีไดเองตามความสนใจ  

7) การจดัการเรียนการสอนเนนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการ จิตตปญญาและ
เสริมสรางทักษะวิธีคิด มีโครงการ/กิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง เชน การเรียนรูจาก
ปราชญชาวบานโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือสรางทักษะใหฝกการคิด วิเคราะห สังเคราะห และ สรุปบทเรียนได  

8) จัดการศึกษาแบบองครวม โดยมีการศึกษา ซ่ึง เชื่ อมตอศูนยหนองหาร ศึกษา                           
คายอาสาพัฒนาและหมูบานเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

9) พัฒนาทักษะท่ีจํ าเปน เชน พัฒนาบุ คลิกภาพ คุณธรรมจริ ยธรรม การสื่ อสาร
ภาษาตางประเทศ ดานสารสนเทศและเทคโนโลยี โดยการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหนักศึกษา  

10) สงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับ
กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูและไดศึกษาบริบทจากประสบการณจริง  



11) มีโครงการแนะแนว พัฒนาตอยอดความรู และสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนเพ่ือดึงดูด
ใหเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

12) พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน
แกนักศึกษา เปนแหลงเรียนรูตนแบบโรงเรียนวิถีธรรม และ ใหบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพแกบุตร-ธิดาของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

1.2 การพัฒนาและสงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการแกทองถิ่นดวยเครือขาย 
1) สงเสริมการศึกษาทรัพยากรในภูมิภาคหรือภูมิศึกษา (Regional Studies) เชน  

หนองหารศึกษา เวียดนามศึกษา การศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถ่ิน พืชพันธุในทองถ่ิน และชนเผา เปนตน 
2) สนับสนุนหนวยงานวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit) เชน โครงการหมูบานราชภัฏ 

และศูนยหนองหารศึกษา  
3) สนับสนุนใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําวิจัยในลักษณะงานวิจัยแบบรวมมือ 

(Collaborative Research)  
4) สงเสริมการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศ (Excellent Center) เชน ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก 

(Thermoelectrics Research Center) ศูนยครามศึกษา (Indigo Study Center) เปนตน  
5) สงเสริมการบริการวิชาการแกชุมชน เชน การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นท่ีสรางประโยชนใน

ภาครัฐและเอกชน 
6) สรางเครือขายความรวมมือในการวิจัย และการบริการวิชาการกับองคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคม  

 2. การบริหารจัดการ โดยมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพดังนี้  
1) การบริหารตองมีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาล โปรงใส 
2) การเสริมสรางความพรอมทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร 
3) การกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยในระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน 
4) การสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต  
5) การรักษาระดับของการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา ตามเกณฑตัวชี้วัดของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

3.การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ดังนี้  
 3.1 บุคลากรสายวิชาการ  
  1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยวางแผนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
ตั้งแตระดับคณะ และสรางระบบท่ีเอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
  2) สนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน และเนนการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกให
สูงข้ึนและเนนการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกใหมีจํานวนมากข้ึน  และตองตรงตามความตองการของสาขาวิชาและ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  3) สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาและสังคม  
  4) มีโครงการแลกเปลีย่นอาจารยกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Exchange Staff Program) 
  5) พัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทักษะภาษาตางประเทศ เปนตน 
  6) การพัฒนาบุคลากรโดยใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะวิธีคิด  



 3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
  1) เสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะสมตามตําแหนงงาน 
  2) พัฒนาบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ เชน เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรูแก
บุคลากร (Visiting Scholar) สงเสริมการเขารับการฝกอบรม/เพ่ิมพูนความรูและประสบการณ เปนตน  
  3) การพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน ทักษะภาษาตางประเทศ  
ทักษะการใหบริการ ทักษะการใชชีวิต คุณธรรมจริยธรรม เปนตนเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจอยางมี
ความสุข และมีความภาคภูมิใจในองคกร 

 ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนตอไปนั้น การจัดสรร
งบประมาณเงินรายไดเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จึงกําหนดประเด็นสําคัญตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ.2556-2560) 
เปนจุดเนนของสภามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนแนวทางหลักในการดําเนินการตอไป 

จุดเนนของสภามหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1. ดานบุคลากร 
 1.1 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผนพัฒนา
บุคลากร โดยใชหลักการจัดการความรู และใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสรางทักษะกรอบความคิดและ
ชุดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (New Mindset and Skillset in 21st Country) 
   1.1.1 สายวิชาการ  
    1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยวางแผนการพัฒนาตั้งแตระดับคณะ โดย
สรางระบบท่ีเอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มุงใหเกิดผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
    2) จัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหได 
สัดสวนคุณวุฒิอาจารยสูงข้ึนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
    3) สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี (New Mindse/ 
New Skillset) เขารับการฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค 
สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน 

1.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ  
 1) มุงเนนการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนารายบุคคล  
 2) จัดสรรทุนการศึกษาตอตามความเหมาะสมและจําเปนเฉพาะตําแหนง  
 3) สนับสนุนใหพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีมีความคิดสรางสรรค 
สามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
 1.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายรัฐบาลใหเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 
 1.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงบริหาร 
 1.4 พัฒนาทักษะการเปนผูนํา (New Skillset for Leader)ในระดับตางๆ เพ่ือพัฒนานําไปสูผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) ในบริบทของความปกติใหม (New Normal) 
 
 
 



2. ดานนักศึกษา 
   2.1 มุงเนนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 
   2.1.1 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการเรียนการ
สอนแบบใชโครงการเปนฐาน(Project based learning) เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการมองเชิงบูรณาการ 
การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning : PBL)เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
และการแกปญหาและการเรียนการสอนบนฐานความคิดสรางสรรค (Creative Based Learning : CBL) 

   2.1.2 พัฒนาการเรียนรูทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษา 

   2.1.3 สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (Research based learning) 
เพ่ือกระตุนทักษะการใฝรูและทักษะการเรียนรู การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการบริการ (Service 
learning) เพ่ือสรางทักษะการคิดและจิตสํานึกในหนาท่ีตอสังคมและการเรียนรูคูการทํางาน (Work based 
learning) หรือบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)เพ่ิมเสริมความพรอม
ดานอาชีพ โดยสงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับกระบวนการ
เรียนการสอน เนนใหนักศึกษาไดทําวิจัยและเรียนรูจากประสบการณจริง โดยจัดการศึกษาแบบองครวม และ   
จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรูจากประสบการณจรงิ   

   2.1.4 มุงเนนการปฏิรูปหองเรียนและจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาจัดทําตนแบบ Smart Classroom ใหสอดคลองกับการเรียนรูและทักษะ
แ ห ง ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2 1  จั ด ห า ท รั พ ย า ก ร ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  ไ ด แ ก  ห นั ง สื อ  ตํ า ร า  
CD-ROM บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอุปกรณ และสนับสนุนการสรางสื่อ
การสอนในลักษณะ e-Learning อยางตอเนื่อง 
   2.1.5 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ท้ังท่ีเปนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กิจกรรม
ระดับคณะ ระดับสาขาวิชา องคการนักศึกษา รวมไปถึงชมรมตางๆ ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมภายใตกรอบนโยบายและ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

   2.1.6 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะดาน Soft Skill เชน ทักษะชีวิตและทัศนคติ 
(Attitude)การปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) บุคลิกภาพ (Personality) การสงเสริมวัฒนธรรม
หรือทัศนคติของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture)การสรางแรงบันดาลใจและเสริมพลัง (Inspire and 
Motivate themselves) 
  2.2 มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาโดยการรับนักศึกษาในหลากหลายวิธี เพ่ือใหตรงตามความ
ตองการท่ีแทจริง ตามความถนัดและศักยภาพผูเรียน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาท่ีเรียนดี กีฬาเดน
และผูท่ีขาดโอกาส โดยจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษา และสนับสนุนการทํางานระหวางเรียน 
  2.3 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
  2.4 มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งท่ีสอดคลองกับยุคสมัยของพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพ
ชั้นสูง โดยมุงเนนพัฒนาดานวิธีการสอน 

3. ดานการบริหารจัดการ 
  3.1. มุงเนนสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองใชงาน และสนับสนุนการ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมีบรรยากาศแหง
อุดมศึกษา (Smart Environment) กรณีท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือขอตั้งงบประมาณประจําปไมทันกาล 



   3.2 มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับสังคมดิจิตอล (Digital Society)และพัฒนาไปสู Smart Campus พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานขอมูล และการใหบริการท่ีเพียงพอตอนักศึกษาและบุคลากร 

   3.3 มุงเนนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2559 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 
  3.4 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามอัตลักษณ และพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 
  3.5 มุงเนนการสรางระบบและกลไกการเขาสูประชาคมเอเซียน เพ่ือใหสามารถดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
 

4. ดานหลักสูตร 
  4.1 มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลาย
ครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตท้ังในระดับทองถ่ินและระดับอาเซียน โดยทุกหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification 
Framework for Higher Education) (TQF : HEd.)  พัฒนาหลักสูตรตอยอดท่ีสามารถเทียบโอนรายวิชาหรือ
หนวยกิตจากประสบการณทํางาน เพ่ือสงเสริมเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
เพ่ือนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและตอยอดสู
ระดับสากลพรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะดูแลระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและ
รูปแบบเดียวกัน 

  4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ Non-degree Program โดยเนนเนื้อหาท่ีมีความ
ทันสมัยและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง / สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน-สังคม เชน หลักสูตรการดูแลผูสูงวัย 
การเปนผูประกอบการ Startup SmartSME Digital Devices ฯลฯ เพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 
(อาจใชคณาจารยหรือวิทยากรมืออาชีพ) 
  4.3 พัฒนารายวิชาใหมๆ ในกลุมวิชาการศึกษาท่ัวไปใหมีความยึดหยุนและพัฒนาตอการ
เปลี่ยนแปลง เชน รายวิชาการเปนผูประกอบการ (Smart Entrepreneurship)อาเซียนศึกษา (ASEAN Study)
โลกยุคดิจิตอล (Digital Age) English for Science Student English for Social Science Student หมาก
ลอม (โกะ) เปนตน 

5. ดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  
 5.1 มุงเนนสนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียนเปด
โอกาสใหบุคลากรอาจารยและนักวิจัยไดรับทุนการศึกษาวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ตามขีดความสามารถ โดยมุงเนน
งานวิจัยดานการพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษาทรัพยากรในภูมิภาค และ
การวิจัยเฉพาะ  
 5.2 สนับสนุนทุนการวิจัยประเภท “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research : 
R2R” ใหแกบุคลากรสายสนับวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการวิจัย  
 5.3 สงเสริมกระบวนการวิจัยโดยพัฒนาทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง จัดใหมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุนใหม สราง
ระบบและกลไกใหผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการไดรับการคุมครองสิทธิ์และไดรับรองคุณภาพ  
 5.4 สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยงานสรางสรรคท้ังภายในและตางประเทศ สงเสริมใหมี
การสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเปนรูปธรรม 



  5.5 มุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาองคกร และชุมชนท้ังภายในและ
ตางประเทศ เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม สงเสริมการ
ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ เชน ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือกศูนยครามศึกษา เปนตน
สนับสนุนหนวยวิจัยเฉพาะ เชน  โครงการหมูบานราชภัฏ และศูนยหนองหารศึกษาและมุงเนนการจัดบริการ
วิชาการเผยแพรความรูสูชุมชน โดยยึดหลักการบูรณาการทุกศาสตรจากการมีสวนรวมของบุคลากร (รวมท้ัง
นักศึกษา) ทุกคณะ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ
การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนโครงการ “ประชารัฐ” (3P) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ 
(Public)ภาคเอกชน (Private) และภาคประชาชน (People) ในการสรางสรรคประโยชนรวมกัน 
 

1.3.3 แผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร)(พ.ศ. 2556 – 2559)  
 ตามวิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2556 –2559ไดนํามากําหนดเปนแผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(ฉบับ
ผูบริหาร) (พ.ศ. 2556-2559) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

นโยบาย ยุทธศาสตรและกลยุทธของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2556 - 2559 

วิสัยทัศน 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ิน ท่ีมีจุดเดน เปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในระดับคณะของตนเองท่ีสามารถเชื่อมโยงสูการพัฒนาทองถ่ินได 
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะวิชาชีพ และเปนท่ีพ่ึงของสังคมได 
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางท้ังในระดับทองถ่ิน 

ระดับประเทศและในประชาคมอาเซียน 
4. มหาวิทยาลัยมุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีนําไปสูการใหบริการสังคมสามารถเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ินได 
5. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเปน

แบบอยางท่ีดีใหกับสังคมได 
6. ศิลปวัฒนธรรมไดรับการทํานุบํารุงอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
7. มหาวิทยาลัยมีความพรอมสูประชาคมอาเซียนท้ังดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ 
1. สรางจุดเดน 

1.1 สรางจุดเดนหรือเอกลักษณ ภายใตแนวคิด“หนึ่งคณะหนึ่งสาขาวิชา” 
1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใช

บัณฑิตท้ังในระดับทองถ่ินและระดับอาเซียน และไดมาตรฐานตามกรอบ TQF พรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะดูแลระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบัน การศึกษาหรือองคกรตางประเทศในการพัฒนาผลงานวิจัย 
1.4 พัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1.5 บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธภิาพ โปรงใส เปนธรรม 
 



2. สรางคน 
2.1 สรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ “เปนคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” 

1) วางแผนท่ีเสนทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยการมีสวนรวม 
ของนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2) สรางชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
3) พัฒนานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
4) จัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติตลอดหลักสูตร 

2.2 พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน “เปนคนดี มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ” 
1) สายวิชาการ 

1.1) ผลักดันใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากข้ึนและมีคุณวุฒิการศึกษาสูงข้ึน
และตรงตามความตองการของมหาวิทยาลัย 

1.2) พัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพ่ีเลี้ยง 
2)  สายสนับสนุนวิชาการ 

2.1)สรางเสนทางความกาวหนาเปนรายบุคคล 
2.2)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเขาสูตําแหนงตามสายงาน 

 3)  สายบริหาร  
  3.1)  พัฒนาความพรอมผูบริหารท่ีมีวาระทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 
  3.2)  พัฒนาผูบริหารระดับประธานสาขาวิชา 
  3.3)  สงเสริม และพัฒนาผูบริหารระดับตน และระดับสูงใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 
 4)  สงเสริมการพัฒนาตนเองทุกรูปแบบภายใตงบประมาณท่ีสมเหตุสมผล และตรงตามสมรรถนะ
ตามสายงาน 
 5)  นําหลักการของการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรใหจริงจังมากข้ึน 
 6)  ปรับสถานภาพ คาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทตางๆ ใหมีความแตกตาง
กันนอยท่ีสุด ภายใตกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให 
 7)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานท่ีพักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 

 

3. สรางผลงาน 
3.1  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน 

1) กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยท่ีเนนความเปนทองถ่ิน 
2) สรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง 
3) พัฒนาระบบและกลไกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรม 
4) จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณะในอัตราท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานงานวิจัย 
5) สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ
6) สงเสริมการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
7) สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน 
8) สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

3.2  บริการวิชาการแบบมืออาชีพ 
1) จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาจังหวัด” 
2) พัฒนาศูนยภาษา  ใหเปน Language Park 



3.3  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) สรางศูนยวัฒนธรรมมีชีวิต 
2) แลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน 

แผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 - 2559) 
ประกอบดวยนโยบาย 5 ดาน ดังนี้  

1) นโยบายดานการบริหารองคกร 
1. บริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม 
2. พัฒนาบคุลากรท้ังสายวิชาการและสายสนบัสนุน “เปนคนดีมีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ” 

2.1  สายวิชาการ 
1) ผลักดันใหบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการมากข้ึนและมีคุณวุฒิการศึกษาสูงข้ึนและ 

สามารถทดแทนอัตราท่ีเปนสาขาขาดแคลน 
2) พัฒนานักวิจัยรุนใหมโดยมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพ่ีเลี้ยง 
3) จํานวนนักวิจัยรุนใหมท่ีมีนักวิจัยอาวุโสเปนทีมพ่ีเลี้ยง 

 2.2  สายสนับสนุนวิชาการ 
1) สรางเสนทางความกาวหนาเปนรายบุคคล 
2) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเขาสูตําแหนงตามสายงาน 

2.3 สายบริหาร 
  1)  พัฒนาความพรอมผูบริหารท่ีมีวาระทุกระดับใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  2)  พัฒนาผูบริหารระดับประธานสาขาวิชา 
  3)  สงเสริม และพัฒนาผูบริหารระดับตน และระดับสูงใหเปนผูบริหารมืออาชีพ 

3. สงเสริมการพัฒนาตนเองทุกรูปแบบภายใตงบประมาณท่ีสมเหตสุมผลและตรงตามสมรรถนะตามสายงาน 
4. นําหลักการของการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรใหจริงจังมากข้ึน 
5. ปรับสถานภาพ คาตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรประเภทตางๆใหมีความแตกตางกันนอย

ท่ีสุด ภายใตกฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให 
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานท่ีพักอาศัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษาบุคลากร และการบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
2) นโยบายดานการเรียนการสอน 

1. สรางจุดเดนหรือเอกลักษณ ภายใตแนวคิด“หนึ่งคณะ หนึ่งสาขาวิชา” 
2. พัฒนาหลักสูตรท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลายครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต

ท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับอาเซียน และไดมาตรฐานตามกรอบ TQF พรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะดูแล
ระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 

3. วางแผนท่ีเสนทางการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยการมีสวนรวมของ
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. สรางชองทางการสื่อสารระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
5. พัฒนานักศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
6. จัดระบบดูแลนักศึกษาตางชาติตลอดหลักสูตร 
 
 
 



3) นโยบายดานการวิจัย 
1. ระบบและกลไกการสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรตางประเทศ 

ในการพัฒนาผลงานวิจัย 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียน 

2.1 กําหนดยุทธศาสตรการวิจัยท่ีเนนความเปนทองถ่ิน 
2.2 สรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง  
2.3 พัฒนาระบบและกลไกการใหทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีเหมาะสมและเปนรูปธรรม  
2.4 จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณะในอัตราท่ีเพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานงานวิจัย 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
2.6 สงเสริมการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน  
2.7 สงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการสอน  
2.8 สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

4) นโยบายดานการบริการทางวิชาการ 
1. ระบบและกลไกการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. บริการวิชาการแบบมืออาชีพ 

2.1 จัดตั้ง “ศูนยพัฒนาจังหวัด” 
2.2 พัฒนาศูนยภาษาใหเปน Language Park 

 5)  นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1. สรางศูนยวัฒนธรรมมีชีวิต  

2. แลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมกับประเทศในกลุมอาเซียน 

 1.4 จัดตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ือนํามาสมทบเงินงบประมาณแผนดินโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สวนท่ีงบประมาณแผนดินไมอาจจัดสรรใหไดหรือจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาการบริหารจัดการศึกษา และดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามนโยบายและแผนงานของ
รัฐบาล 7 แผนงาน  4 โครงการ 1 รายการ 6 ผลผลิต ดังนี้ 
  1.  แผนงาน :บูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

2. แผนงาน :บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

    โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3. แผนงาน :บูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
    โครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีศักยภาพ 
4.  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
    รายการบุคลากรภาครัฐ 
5.  แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    ผลผลิตท่ี 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    ผลผลิตท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    
    ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ 

      โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

เฉพาะงบแผนดิน 



6.แผนงาน :พ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า  

      ผลผลิตท่ี 1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  แผนงาน :พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

      ผลผลิตท่ี 1 ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
      ผลผลิตท่ี 2 ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 

 1.5 เกณฑในการจัดทําคําขอตัง้งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดสรร
เงินรายไดตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บเงินแตละประเภทและพิจารณาใหครอบคลุมภารกิจการบริหารงาน
ของหนวยงานโดยพิจารณาจัดสรรในลักษณะท่ีเปนงบประจํา 

2. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 งบรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหมายถึงกลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายงบประมาณสําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจจําแนกออกเปน 
5 ประเภทรายจายไดแก 

1. งบบุคลากรหมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายท่ีจายใน
ลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ีกําหนด 
ใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

2. งบดําเนินงานหมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ีจายใน
ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

3. งบลงทุนหมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุง เงินอุดหนุนการศึกษาและวิจัยและ
รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

5. งบรายจายอ่ืนหมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจายท่ี
สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 
 ในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ และการประมาณการรายจายตามแนวทางดังตอไปนี้ 

1. จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได โดยยึดตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ตามแนวนโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  2.1 ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณกําหนดในระหวาง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
จัดสรรงบประมาณรายจายจากเงินรายไดจริงของนักศึกษาใหมภาคเรียนท่ี 1/2559 และรายไดประมาณการ 
ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 
 2.2  การจดัสรรงบประมาณใหหนวยงานใหดําเนินการดังนี้ 
   2.2.1  งบคาใชจายประจํา 

- คาจางอาจารยอัตราจางใหคณะตางๆรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ พิจารณากําหนด
อัตราจางตามสภาพความตองการความขาดแคลนของสาขาวิชาโดยพิจารณาจากภาระงานชั่วโมงสอน  และให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- คาจางชั่วคราวใหเสนอการจางจริงตามท่ีหนวยงานมีในปจจุบันกรณีท่ีขอจางเพ่ิมตาม
ภารกิจโครงสรางใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณพ.ศ. 2560หนวยงานตองแสดง



เหตุผลและความจําเปน ภาระงาน และแสดงผลกระทบหากไมไดรับจัดสรรอัตราดังกลาว เปนเอกสารประกอบ 
กรณีท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ใหเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตรา ลูกจางชั่วคราวระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ใหแนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา 

- งบบริหารหนวยงานจัดสรรเปนคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานไดแก 
คาวัสดุสํานักงานคาซอมแซมครุภัณฑคาตอบแทนและคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดยจัดสรรเงินรายได
เพ่ิมจากงบแผนดินและภารกิจท่ีเก่ียวของ 

- คาสาธารณูปโภคของแตละหนวยงาน ตามความจําเปน 
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามแผนท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ท้ังในระดับ

คณะและหนวยงานตางๆเพ่ือเพ่ิมพูนองคความรูการรับแนวคิด รวมท้ังการปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบใหมซ่ึงนําไปสูการพัฒนางานการบริการท่ีมีคุณภาพตลอดจนการสรางแรงจูงใจใหรักและ
เสียสละเพ่ือองคกรและรองรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
   2.2.2  งบพัฒนาหนวยงานตองเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
     สวนของงบพัฒนาท่ีนอกเหนือจากงบคาใชจายประจํา 

- งบพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2559 – 2562กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ป พ.ศ.2556 –2560 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยแผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 - 2559)และเปนโครงการท่ีสามารถตอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติการของ
สถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

- งบพัฒนาในสวนของหนวยงานเพ่ือสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการดําเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน ใหเสนอเปนโครงการ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ 
สํานัก สถาบัน กอง เพ่ือพิจารณาความเปนไปได และใหความเห็นชอบโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2.3 เกณฑการพิจารณาโครงการ 
2.3.1 เปนภารกิจตามจุดเนน และสอดคลองกับกรอบของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2559 – 2562กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2556 –2560ตาม
แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยแผนพัฒนา 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร) (พ.ศ. 2556 - 
2559)และเปนโครงการท่ีสามารถตอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  
   2.3.2 วงเงินงบประมาณตองไมเกินวงเงินท่ีควรไดรับการจัดสรร (กรณีท่ีสวนราชการมีวงเงินรายรับ) 
   2.3.3กรณีท่ีหนวยงานมีโครงการท่ีเสนอมหาวิทยาลัยเกินวงเงินท่ีไดรับจัดสรร มหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดสรรใหเฉพาะท่ีเปนโครงการตามขอ2.3.1 

3. การจัดทําประมาณการรายรับ 
 3.1 เงินรายไดจากการจัดการศึกษา เปนเงินท่ีไดจากการจัดการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ในทุกระดับ
การศึกษาและทุกโครงการของมหาวิทยาลัย เชน คาลงทะเบียนการศึกษา คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม
การศึกษา คาปรับและเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา นักเรียน ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รายไดจากการจําหนายผลพลอยไดจากการจัดการเรียนการสอนและการฝกงาน เชน 
ผลิตผลผลิตภัณฑ เปนตน  ใหจัดทําประมาณการรายรับ 
 3.2 เงินรายไดจากวิสาหกิจ เปนเงินท่ีไดรับจากการประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนธุรกิจ
และเปนหนวยงานบมเพาะนักศึกษา เพ่ือเปนหนวยงานบริการสังคม และเพ่ือเปนหนวยงานแสวงหารายได 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยมีโครงการและหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ไดแก ศูนย
ฝกประสบการณวิชาชีพ อาคารเอนกประสงคภูพานเพลซ 



 3.3 การประมาณการรายรับนักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา 2555– 2560ประมาณการจากเงินคา
บํารุงการศึกษาท่ีเก็บแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามขอ 3.1 และ 3.2 ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ใหคิดประมาณการวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2560โดยปรับ
ลดนักศึกษาภาคปกติเขาป 2555– 2559รอยละ 5 และนักศึกษาภาคพิเศษเขาป 2555- 2559 รอยละ 5(ปรับลดไว
สําหรับการออกกลางคันของนักศึกษา) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขาป 2560ปรับลดรอยละ 20รวมกับงบประมาณ
รายไดอ่ืนๆ แลวนํามาจัดสรรวงเงินไมเกินรอยละ 80 ของประมาณการรายได 
 4.การจัดทําประมาณการรายจายจากเงินรายได 
 4.1 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช
จายในการบริหารจัดการศึกษาและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไมเกินรอยละ 80 ของงบประมาณ
การรายไดประจําปงบประมาณนั้นๆ หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด สวนท่ีเหลือใหกันไวเพ่ือขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เม่ือมีความจําเปนหรือจัดสรรเปนรายจายอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือสมทบ
เปนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย 
  เงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายไมเกินรอยละ 80 ของเงินรายไดตามขอบังคับขอ 8 (3)                 
ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวรรคแรกนั้น  เม่ือสิ้นปงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงงบรายจายเพ่ือ
ใชจายตามความเหมาะสม  หรือสมทบเปนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยได  โดยใหมีระเบียบการใชจายตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 4.2 มหาวิทยาลัยอาจเสนอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดระหวางปงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
วงเงินตามขอ 13 หรือจากรายไดท่ีเพ่ิมเติมจากการประมาณการรายไดตามขอ 12 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเงิน
รายไดมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  ได โดยเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินและคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีจะตองลดงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณใหเปน
อํานาจของอธิการบดีท่ีจะดําเนินการได แลวรายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนท่ีจะจัดสรรเงินรายไดประจําปงบประมาณสวนท่ีกันไวให
มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมตามข้ันตอนการเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ตามขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2553 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
เพ่ือขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินท่ีกันไวของเงินรายไดประจําปงบประมาณนั้นๆ 
  4.3 การตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ของงาน/โครงการ/กิจกรรมซ่ึงใชจายจาก
งบประมาณท้ังสองแหลงคืองบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจากเงินรายไดใหใชจายจากงบประมาณ
แผนดินเปนหลักและตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได เพ่ือสนับสนุนงบประมาณแผนดินโดยใหเกิดความ
ชัดเจนเก่ียวกับสัดสวนของงบประมาณท่ีนํามาดําเนินการแตละงาน/โครงการ/กิจกรรมและมีความชัดเจนในภาพรวม
มหาวิทยาลัย 
  4.4 การจําแนกประเภทรายจาย  ใชหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตาม
หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว 21 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2548 หนังสือสํานักงบประมาณท่ี 
นร 0702/ว 99 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2549หนังสือสํานักงบประมาณท่ี นร 0704/ว 33 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553 
หนังสือสํานักงบประมาณท่ี นร 0704/ว 49 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2555หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0404/ว 
26 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557หนังสือสํานักงบประมาณดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว 51 ลงวันท่ี 20 มกราคม 
2548และหนังสือสํานักงบประมาณดวนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558หนังสือสํานัก
งบประมาณท่ี นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 



  4.5 การต้ังงบประมาณดานบุคลากรขอใหดําเนินการตั้งงบประมาณแยกใหชัดเจนตามประเภท
ของการจางไดแกลูกจางชั่วคราวรายเดือนลูกจางชั่วคราวรายวันใหต้ังงบประมาณรอยละ 5 ของวงเงินคาจาง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560โดยใหหนวยงานตนสังกัดจัดตั้งคําของบประมาณไวท่ีหนวยงาน และมหาวิทยาลัย   
ตั้งงบสําหรับเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพของลูกจางชั่วคราวไวท่ีสวนกลางเพ่ือใชเปนเงินเลื่อนข้ันคาจางชั่วคราวรายเดือน 
และเพ่ิมคาครองชีพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับขนาดอัตรากําลังใน
ภาพรวมใหสอดคลองกับภารกิจดานตางๆและมีสัดสวนท่ีเหมาะสม ตามความสามารถและลักษณะของงานจึงมี
หลักการและแนวทางในการตั้งงบประมาณดานงบบุคลากรเพ่ือใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุดดังนี้ 

1) ใหหนวยงานเสนอกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสม  เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดสรร

อัตรากําลังเพ่ิมเติม 

2) ไมเพ่ิมอัตราใหมในสวนของลูกจางชั่วคราว ยกเวนหนวยงานจัดต้ังใหมหรือหนวยงานท่ียัง

จําเปนตองมีบุคลากรปฏิบัติงานประจํา โดยมีการกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองใช

อัตรากําลังท่ีตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน  และไดรับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังตามขอ 1) แลว 

3) หนวยงานท่ีไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการท่ีไดรับจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน กรณีท่ีบรรจุบุคคลจากลูกจางปจจุบันท่ีมีอยูแลว ใหหนวยงานยุบอัตราท่ีเปนเงินรายไดและ

ลดวงเงินในสวนของการจางรายเดิมลงตามวงเงินจางปงบประมาณ พ.ศ. 2559ยกเวนหนวยงานท่ีมีเหตุผลความ

จําเปนตองนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

4.6การต้ังงบประมาณรายจายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณจากฐาน

การใชจายจริงของปท่ีผานมา โดยยึดหลักการใชทรัพยากรรวมกันอยางประหยัดและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1) คาสอนพิเศษ ควรพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาท่ี 

ขาดแคลนบุคลากรทําการสอน 

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรไมควรสูงมากควรพิจารณาขอตั้งและอนุมัติ

ตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

3) ใหทุกหนวยงานตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคมของคาจางชั่วคราวรายเดือน ใน

อัตรารอยละ 5 ทุกอัตรา โดยรวมไวในรายการยอยของหมวดคาใชสอย 

4) คาวัสดุควรเนนใหสาขาวิชาจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใชในการเรียนการสอนในสัดสวนท่ีสูงกวาวัสดุสํานักงาน 

4.7 การตั้งคาสาธารณูปโภคสมทบเงินงบประมาณแผนดิน  

ใหแยกงบประมาณรายการยอยวาเปน คาไฟฟา  คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณีย 

คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และคาอ่ืนๆ  ใหตั้งงบประมาณตาม

ความจําเปนอยางแทจริงเทานั้น โดยไมควรสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2559  และใหคํานึงถึงการนําเงิน

งบประมาณแผนดินมาสมทบดวย กรณีมีอาคารใหม ใหตั้งงบประมาณเทาท่ีจําเปน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

การประหยัดพลังงานของรัฐบาล ตัวชี้วัด ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4.8 การตั้งงบประมาณหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

1) มุงเนนสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญ

ครุภัณฑประกอบอาคารใหมท่ีกอสรางแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2559ครุภัณฑการศึกษามากกวาครุภัณฑ

สํานักงาน  ท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองใชงาน ซ่ึงไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือขอตั้งงบประมาณ

ประจําปไมทันกาล 



2) การตั้งงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ใหจัดทําแผนความตองการครุภัณฑ โดยลําดับ

ความสําคัญ ท้ังนี้ควรมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคามากท่ีสุด และบริหารการใชทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ และแสดงขอมูลการใชประโยชนของครุภัณฑเดิมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ใหตั้งครุภัณฑตามความ

จําเปนและประหยัด เชน ครุภัณฑการเรียนการสอนท่ีไมไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน และครุภัณฑเพ่ือ

รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาถึงการใชทรัพยากรรวมกัน ซ่ึงหลักเกณฑการพิจารณาครุภัณฑ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจัดลําดับครุภัณฑเพ่ือการศึกษาใหจัดลําดับเปนลําดับตนๆ กรณี

ครุภัณฑท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสวนกลางกําหนด ใหทุกหนวยงานตั้งตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น เชน 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน 

3) การตั้งงบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหผานการพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยแสดง

เหตุผลความจําเปน และกิจกรรมใชประโยชนซ่ึงตองสอดคลองกับผังแมบท นโยบายและแผนปฏิบัติการของ

มหาวิทยาลัยพรอมท้ังระบุสถานท่ีกอสรางหรือสวนท่ีจะปรับปรุงสิ่งกอสรางอยางละเอียดและชัดเจน 

4.9 การตั้งงบเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน เปนงบประมาณรายจายท่ีตั้งเพ่ือความคลองตัวในการเบิกจายจึงใหระบุรายการ/

โครงการ วัตถุประสงคของรายการ/โครงการ และชี้แจงถึงเหตุผลความจําเปนประกอบการพิจารณาดวย โดยการ

ดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม ดานศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัยใหตั้งโครงการในหมวดนี้ คาบํารุง

สมาชิกองคกรตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหแนบเอกสารการเปนสมาชิกและเง่ือนไขการจายชําระเงิน

ประกอบการเสนอของบประมาณดวย 

4.10 การตั้งงบรายจายอ่ืน 

งบรายจายอ่ืนหมายถึงรายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดรายจายหนึ่งหรือรายจายท่ี

สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายจากงบรายจายนี้ท้ังนี้ใหตั้งงบประมาณตามความจําเปนอยางแทจริงเทานั้น

เชนงบประมาณสําหรับการแกปญหา หรือมีเหตุจําเปนเรงดวน จัดสรรไวเปนเงินกอน ในหมวดรายจายอ่ืน ให

หนวยงานจัดทําคําขอเงินรายได โดยแยกโครงการยอย  ดังนี้ 

(1) โครงการดานพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

(2) โครงการดานพัฒนาหลักสูตร 

(3) โครงการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(4) โครงการดานความรวมมือทางวิชาการ 

(5) โครงการดานพัฒนาหองสมุด สื่อการสอน สื่อการเรียนรูดวยตนเอง ผลิตตํารา 

(6) โครงการดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(7) โครงการดานกิจกรรมนักศึกษา 

(8) โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ 

4.11 บัณฑิตวิทยาลัยใหจัดสรรเพ่ือสมทบมหาวิทยาลัยรอยละ 20 ของรอยละ 80 ท่ีประมาณการรายรับ 
 
 
 
 



3. การบริหารเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เม่ือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อนุมัติคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้ 

1. กอนการเบิกจายจากงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจายประจําปหรือแผน
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหหนวยงานผู เบิกยื่นแผนการใชเงินงบประมาณตอเจาหนาท่ีงบประมาณ             
ใหหนวยงานผูเบิกจายเงินและใชจายเงินงบประมาณไดตามแผนการใชจายเงินท่ียื่นไวกับเจาหนาท่ีงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีจําเปนอธิการบดีอาจปรับแผนการใชเงินของหนวยงานผูเบิกไดตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัยโดยแจงใหหนวยงานผูเบิกนั้นทราบลวงหนา 
 2. หนวยงานตรวจสอบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) 
การใชงบประมาณท่ีชัดเจนมีการกําหนดเปาหมายผลผลิตกิจกรรมตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีชัดเจนและกรณีท่ีมีเงิน
งบประมาณแผนดินจะตองบริหารใหเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดตามงวดเงินท่ีไดรับจัดสรร 
 3. หากคณะสํานัก สถาบัน และกอง มีความประสงคท่ีจะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2552 วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2552 มอบอํานาจ
การโอนและ/หรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ใหอธิการบดีโอนและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายในวงเงินท่ีเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสมตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  
สวนกรณีท่ีเปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 1,000,000 
ลานบาท และต่ํากวา 10,000,000 ลานบาท ตามลําดับ (เปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2548 ซ่ึงออกโดยสํานักงบประมาณ) ถาวงเงินในการจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางเกินกวากรณีดังกลาว ให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 4. การจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณใหกระทําไดแตเฉพาะตามท่ีกําหนดไวในแผนงบประมาณ
รายจายประจําป หรือแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 5. การขอเบิกเงินจากงานคลังของมหาวิทยาลัย ตามแผนงบประมาณใดใหกระทําไดแตเฉพาะใน
ปงบประมาณนั้น เวนแต  

(1) งบประมาณรายจายขามป หรอื 
(2) เปนงบประมาณรายจายท่ีไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีใหเบิกเหลื่อมปและไดมีการกันไวแลว 
  ในกรณีท่ี (2) ใหขยายขอเบิกจากงานคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมี

ความจําเปนตองขอเบิกจากงานคลังเกินกวาเวลาดังกลาวก็ใหเสนอขออนุมัติจากอธิการบดีเปนรายกรณี 
 6. กําหนดใหวันท่ี 30 กันยายน 2560 เปนวันสุดทายการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
4. การติดตามประเมินผล 

4.1 มีการจัดทําแผน/ผล การใชจายงบประมาณรายจายจากเงินรายได คูขนานกับงบประมาณแผนดิน
เปนรายเดือนและรายไตรมาส  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล 

4.2 ใหหนวยงานคลังทํารายงานแสดง รายรับ รายจาย และงบทดลองของมหาวิทยาลัย เสนอ
อธิการบดีและสําเนาใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินและสภามหาวทิยาลัยเพ่ือทราบเปนประจําทุกเดือน 

4.3 ใหหนวยงานคลังทํารายงานการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดประจําทุกหกเดือน และ
จัดทํางบการเงินประจําป เสนออธิการบดี ภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

4.4 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป อยางนอย 2 ครั้ง  
4.5 การติดตามและการตรวจสอบใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล 
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