
 

 

 



 

การกําหนดรหัสงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ความหมายของคําที่ใชในการกําหนดรหัสงบประมาณ 
 

1. ปงบประมาณ  หมายถึง ปงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ี
ถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

2. ประเภทงบประมาณ  หมายถึง ท่ีมาของแหลงเงิน เชน เงินงบประมาณแผนดิน            
เงินรายไดจากการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การลงทุนในทรัพยสินของมหาวิทยาลัย รายไดอ่ืน  ๆ
เงินบริจาค เงินรับฝาก และเงินรายไดท่ีเหลือจากการใชจายตามท่ีตั้งงบประมาณไวในปงบประมาณ
นั้น ตลอดจนเงินคงคลังท่ีเก็บเปนรายไดสะสมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย    
เงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

3. แผนงาน  หมายถึง หมายถึง  แผนงานตาม  “โครงสรางงบประมาณตามยุทธศาสตร ”      
ท่ีสํานักงบประมาณจัดทําข้ึน สําหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมุงใหการดําเนินงานตามภารกิจของ
สวนราชการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ  อันเปนผลลัพธท่ีรัฐบาลตองการให
เกิดข้ึนแกประเทศชาติและประชาชนรวมท้ังใช  “แผนงาน” ดังกลาวเปนรายการขออนุมัติการใชจาย
งบประมาณของแผนดินตอรัฐสภา ตามท่ีบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
หรือพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือกําหนดข้ึนใหมในระหวางป   

4. ผลผลิต /โครงการ  หมายถึง ลักษณะของผลผลิตท่ีตองการท่ีสอดคลองกับแผนงานท่ี
กําหนดไว 

    4.1 ผลผลิต  หมายถึง  ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  
(Product) หรือการใหบริการ  (Service) ท่ีดําเนินงานโดยหนวยงานของรัฐหรือการตอบคําถามวา
หนวยงานของรัฐจัดทําบริการ  อะไร (What) ในฐานะผูจัดหาบริการ  (Service  Provider) ตามความ
ตองการของรัฐบาลในฐานะผูซ้ือบริการ (Service Purchaser) ท้ังในรูปแบบของการใหบริการโดยตรง  
หรือโดยการใชวัตถุสิ่งของและหรือ สิ่งกอสราง เพ่ือนําไปใชในการใหบริการองคกรภายนอกหนวยงาน
หรือประชาชน  โดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จในเชิงปริมาณ  คุณภาพ เวลา รวมท้ังคาใชจาย  ท้ังนี้ ตามท่ี
กําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือท่ีกําหนดข้ึนใหมใน ระหวางปงบประมาณ 

   4.2  โครงการ หมายถึง ผลผลิตของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนท่ีจัดทําข้ึน
เพ่ือใหเกิดการ  ใหบริการท้ังในรปูแบบของการใหบริการโดยตรง  หรือ โดยการใชวัตถุสิ่งของหรือ
สิ่งกอสราง เพ่ือนําไปใชใน การใหบริการแกประชาชน  องคกรภายนอกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอ่ืน โดยมีการกําหนด เปาหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการท่ี 

5. กิจกรรมหลัก  หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําสงผลผลิต และ
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเปนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลอง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการใชทรัพยากรและกอใหเกิดผลผลิตหรือบริการท่ีมีคุณคา 

 

 



 

6. หนวยงานและกิจกรรมรอง หมายถึง รหัสของหนวยงาน และรหัสกิจกรรมท่ีแบงงานตาม
งานยอยของหนวยงานนั้น ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ ตลอดจนการจัดโครงสรางและ         
จัดระบบงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

7. โครงการ หมายถึง โครงการยอยท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหการดําเนินงานในกิจกรรมยอยของแต
ละหนวยงานใหบรรลุวตัถุประสงค 

8. งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณ สําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 5 ประเภท
รายจาย ไดแก 

     8.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทน 
พนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย 
ดังกลาว 
     8.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก  
รายจายท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภครวมถึง 
รายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 
     8.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน 
ลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจาย 
อ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 
     8.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุง เงินอุดหนุนการศึกษา 
และวิจัยและรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 
     8.5 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจาย 
หนึ่ง หรือรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รูปแบบการกําหนดรหัสโครงสรางระบบงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
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1. ปงบประมาณ 

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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2. ประเภทงบประมาณ ไดแก 

1. งบประมาณแผนดิน 

2. งบประมาณเงินรายได 

2.1 งบประมาณคาบํารุงการศึกษา (บกศ.) 

2.2 งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  

      (กศ.ป.) 

2.3 งบประมาณโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

2.4 งบประมาณคาบํารุงการศึกษา (โรงเรียนวิถีธรรม 

      แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 

3. งบประมาณคาบํารุงการศึกษา (ภูพานเพลส) 

4. เงินรายไดจากการบริการ 

4.1 รายไดจากการบริการ-สนับสนนุรถยนต 

4.2 รายไดจากการบริการ-ศูนยคอมพิวเตอร 

4.3 รายไดจากการบริการ-ศูนยวิทยบริการ 

4.4 รายไดจากการบริการ-สํานักสงเสริมวิชาการและ 

       งานทะเบียน 

4.5 รายไดจากการบริการ-ศูนยวิทยาศาสตร 

4.6 รายไดจากการบริการ-น้ําดื่ม 

4.7 รายไดจากการบริการจัดเก็บขยะ 

4.8 รายไดจากคาเชาและสิทธิประโยชน 

4.9  รายไดสนับสนุนงานวิจัย 

4.10 รายไดจากการบูรณะทรัพยสิน-คาน้ําประปา

4.11 รายไดจากเงินลงทะเบียนบัณฑิต 

4.12 รายไดจากการบริการสระวายน้ํา 

5. งบงานพระราชทานปริญญาบัตร (สิทธิประโยชน) 

6. งบงานพระราชทานปริญญาบัตร (คงคลัง)    

7. งบเงินนอกงบประมาณ (เงินคงคลัง) 

8. งบแผนดิน (เงินเบิกแทนกัน) 

9. เงินรับฝากอ่ืน 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

Q 10. งบแผนดิน (เงินกู) 
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3. แผนงาน ไดแก 

1. บูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 

    (เฉพาะงบแผนดิน) 

2. บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (เฉพาะงบแผนดิน) 

3. บูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒา (เฉพาะงบแผนดิน) 

4. บุคลากรภาครัฐ (เฉพาะงบแผนดิน) 

5. พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  6. พ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความ 

      เหลื่อมล้ํา 

7. พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของ 

    ประเทศ 
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4. ผลผลิต/โครงการ ไดแก 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

3. โครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีศักยภาพ 

4. รายการบุคลากรภาครัฐ 

5. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

7. ผลงานการใหบริการวิชาการ 

8. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

   ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    9. ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    10. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

    11. ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 
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5. กิจกรรมหลัก ไดแก 

    1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

    2. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

    3. การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานการวิจัยพ้ืนฐาน 

    4. การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานการวิจัยประยุกต 

    5. การวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีดานการวิจัยและ 

       พัฒนา 

    6. คาใชจายในการดําเนินการภาครัฐ 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
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    7. จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    8. จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 

    9. เผยแพรความรูและบริการวิชาการ 

    10. การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    11. สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

    12. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    13. ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู 

    14. ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี 

    15. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

         และเทคโนโลย ี

    16. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 
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กกง08 
กกง09 

กกง10 
กกง11 
กกง12 

 
กกง13 

 

กกง14 

กกง18 

6. หนวยงาน ไดแก 
     1. กองกลาง 
         1.1 งานบริหารท่ัวไป 

         1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ 
         1.3 งานคลัง 
         1.4 งานทรัพยสินและรายได 

         1.5 งานพัสดุ 
         1.6 งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ 
         1.7 งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ 

  - หนวยอาคารสถานท่ี 
  - หนวยยานพาหนะ 
  - หนวยรักษาความปลอดภัย 

  - หนวยออกแบบและตรวจสอบงานกอสราง 
         1.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา (เดิม) 
         1.9 หนวยตรวจสอบภายใน 

         1.10 สภาคณาจารยและขาราชการ 
         1.11 คณะกรรมการนักการเจาหนาท่ี 
         1.12 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ  

                อาคารเอนกประสงคภูพานเพลซ 
         1.13 โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย 
                ราชภัฏสกลนคร 

         1.14 งบกลาง (แผนดิน) 

         1.14 ศูนย DSS 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

 
กนผ01 

กนผ02 
กนผ03 
กนผ04 

 
กพน01 
กพน02 

กพน03 
กพน04 
กพน05 

กพน06 
 

สวท01 

สวท02 
สวท03 
สวท04 

สวท05 
สวท06 

 

สภศ01 
สภศ02 
สภศ03 

สภศ04 
 

สภศ05 

สภศ06 
สภศ07 
สภศ09 

สภศ10 
สภศ11 
สภศ12 

สภศ13 
 

 

     2. กองนโยบายและแผน 
          2.1 งานบริหารท่ัวไป 

          2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ 
          2.3 งานวิเคราะหงบประมาณ 
          2.4 งานวิเคราะหแผนและติดตามประเมินผล 

    3. กองพัฒนานักศึกษา 
          3.1 งานบริหารท่ัวไป 
          3.2 งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา 

          3.3 งานพัฒนานักศึกษาและแนวการศึกษาและอาชีพ 
          3.4 งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
          3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล 

          3.6 งานดานบริการนักศึกษาและบุคลากร 
     4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4.1 งานบริหารท่ัวไป 

          4.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
          4.3 งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
          4.4 งานบริการสารสนเทศและการฝกอบรม 

          4.5 งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
          4.6 งานเครือขายและบริการคอมพิวเตอร 
     5. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

          5.1 งานบริหารท่ัวไป 
          5.2 งานศึกษาและฝกอบรมทางภาษา 
          5.3 งานศึกษาคนควาและวิจัยทางวัฒนธรรม 

          5.4 งานอนุรักษสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
                และศิลปกรรมทองถ่ิน 
          5.5  งานวิเทศสัมพันธ 

          5.6 การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 
          5.7 การสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
          5.8 ศูนยภาษา 

          5.9 ศูนยเวียดนามศึกษา 
          5.10 ศูนยจีนศึกษา 
          5.11 ศูนยอาเชียน 

          5.12 ศูนยหนองหารศึกษา 
 

 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

 
สวพ01 

สวพ02 
สวพ03 
สวพ06 

 
สสท01 
สสท02 

สสท03 
สสท04 
สสท06 

สสท07 
 

คคศ01 

คคศ02 
คคศ03 
คคศ04 

คคศ05 
คคศ06 
คคศ07 

คคศ08 
คคศ09 
คคศ11 

คคศ13 
คคศ14 
คคศ17 

คคศ18 
คคศ19 
คคศ20 

คคศ21 
คคศ22 
คคศ23 

คคศ24 
คคศ25 

 

     6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
          6.1 งานบริหารท่ัวไป 

          6.2 งานวิจัย 
          6.3 งานสารสนเทศและเผยแพรงานวิจัย 
          6.4 ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก 

     7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
          7.1 งานบริหารท่ัวไป 
          7.2 งานรับเขานักศึกษา 

          7.3 งานบริการการศึกษา 
          7.4 งานสงเสริมวิชาการ 
          7.5 หนวยโครงการพิเศษ (ร.ร.ตชด.) 

          7.6 ศูนยประสานงานรายวิชาการศึกษาท่ัวไป 
     8. คณะครุศาสตร 
          8.1 งานบริหารท่ัวไป 

          8.2 งานบริการการศึกษา 
          8.3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
          8.4 สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 

          8.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
          8.6 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
          8.7 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

          8.8 สาขาวิชาภาษาไทย 
          8.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
          8.10 สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

          8.11 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          8.12 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
          8.13 งานกิจการนักศึกษา 

          8.14 สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 
          8.15 สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 
          8.16 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

          8.17 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
          8.18 สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา 
          8.19 โครงการพิเศษ (ร.ร.ตชด.) 

          8.20 สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
          8.21 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี 

 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

 

คมส01 

คมส02 
คมส03 
คมส04 

คมส06 
คมส08 
คมส09 

คมส10 
คมส13 
คมส16 

คมส17 
คมส18 
คมส19 

คมส20 
 

ควจ01 

ควจ02 
ควจ06 
ควจ11 

 
ควจ12 
ควจ04 

ควจ14 
ควจ15 
ควจ16 

 
ควจ17 
ควจ18 

ควจ19 
ควจ20 

 

ควท01 
ควท02 

ควท03 

     9. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         9.1 งานบริหารท่ัวไป 

         9.2 งานบริการการศึกษา 
         9.3 สาขาวิชาวิชาภาษาตางประเทศ 
         9.4 สาขาวิชาสังคมศาสตร 

         9.5 สาขาวิชาภาษาไทย 
         9.6 สาขาวิชานิติศาสตร 
         9.7 สาขาวิชาศิลปกรรม 

         9.8 สาขาวิชาดนตร ี   
         9.9 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
         9.11 งานกิจการนักศึกษา 

         9.12 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
         9.13 สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
         9.14 สาขาวิชารัฐศาสตร 

         9.15 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
     10. คณะวิทยาการจัดการ 
         10.1 งานบริหารท่ัวไป 

         10.2 งานบริการการศึกษา 
         10.3 สาขาวิชาการบัญชี 
         10.4 สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส  

                และการคาปลีก 
         10.5 งานกิจการนักศึกษา 
         10.6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

         10.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
         10.8 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
         10.9 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 

                และการจัดการท่ัวไป 
         10.10 สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
         10.11 สาขาวิชานิเทศศาสตร 

         10.12 สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน (รป.บ.) 
         10.13 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
     11. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

         11.1 งานบริหารท่ัวไป 
         11.2 งานบริการการศึกษา 

         11.3 สาขาวิชาฟสิกส 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

ควท04 
ควท05 

ควท06 
ควท07 
ควท12 

ควท14 
ควท15 
ควท16 

ควท17 
ควท18 

 

คทอ01 
คทอ02 
คทอ12 

คทอ13 
คทอ14 
คทอ15 

คทอ16 
 

คทก01 

คทก02 
คทก03 
คทก10 

คทก12 
คทก13 
คทก14 

คทก15 
คทก16 

 

คบว01 
คบว02 
คบว03 

คบว04 
คบว05 

คบว06 

         11.4 สาขาวิชาเคมี 
         11.5 สาขาวิชาชีววิทยา 

         11.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

         11.7 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
         11.6 งานกิจการนักศึกษา 

         11.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
         11.9 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
         11.10 ศูนยวิทยาศาสตร 

         11.11 ศูนยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
         11.12 โครงการคลินิกเทคโนโลยี 
     12.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

         12.1 งานบริหารท่ัวไป 
         12.2 งานบริการการศึกษา 
         12.3 งานกิจการนักศึกษา 

         12.4 สาขาวิชาโยธาและสถาปตยกรรม 
         12.5 สาขาวิชาอุตสาหการและการผลิต 
         12.6 สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         12.7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลปและเทคโนโลยี 
     13. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         13.1 งานบริหารท่ัวไป 

         13.2 งานบริการการศึกษา 
         13.3 หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
         13.4 หลักสูตรเกษตรศาสตร 

         13.5 งานกิจการนักศึกษา 
         13.6 สาขาวิชาพืชศาสตร 

       13.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร 

         13.8 สาขาวิชาการประมง 
         13.9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
     14. บัณฑิตวิทยาลัย  

         14.1 งานบริหารท่ัวไป 
         14.2 งานบริการการศึกษา 
         14.3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

         14.4 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
         14.5 สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
         14.6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา (ป.เอก) 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 

คบว07 
คบว08 

คบว10 
คบว12 
คบว13 

คบว14 
คบว15 

 

คบว16 
คบว19 
คบว20 

คบว21 
คบว22 
คบว23 

คบว24 

         14.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
         14.8 สาขาวิชาการวทิยาศาสตรศึกษา 

         14.9 สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) 
         14.10 สาขาวิชาฟสิกส 
         14.11 สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม 

         14.12 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
         14.13 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
                  สาขาวิชาชีพคร ู

         14.14 งานกิจการนักศึกษา 
         14.15 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.เอก) 
         14.16 สาขาวิชาฟสิกส (ป.เอก) 

         14.17 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ป.เอก) 
         14.18 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 
         14.19 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.โท) 

         14.20 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 

3  

W01 

W02 

W03 

7. โครงการ แยกยอยตามกิจกรรมรอง เชน 

     1. โครงการพัฒนาอาจารยสูตําแหนงวิชาการ 

     2. โครงการอบรมจรยิธรรมใหกับนักศึกษา 

     3. โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา 

         คณิตศาสตรและสถิติ 
3  

100 
110 
120 
140 
150 

 
200 
210 
220 
230 
240 
300 
310 
320 

 

8. หมวดรายจาย ไดแก 
1. งบบุคลากร/งบสรก. 

1.1. เงินเดือน/งบสรก. (เฉพาะงบแผนดิน) 
1.2. คาจางประจํา/งบสรก. (เฉพาะงบแผนดิน) 
1.3. คาจางลูกจางสัญญาจาง 
1.4. คาตอบแทนพนักงานราชการ  
      (เฉพาะงบแผนดิน) 

2. งบดําเนินงาน/งบสรก. 
2.1. คาตอบแทน/งบสรก. 
2.2. คาใชสอย/งบสรก. 
2.3. คาวัสดุ/งบสรก. 
2.4. คาสาธารณูปโภค/งบสรก. 

3. งบลงทุน 
3.1. งบครุภัณฑ/งบสรก. 
3.2. ท่ีดิน/สิ่งกอสราง/งบสรก. 
 

 



 

จํานวนรหัสขอมูล ลักษณะขอมูล รายการของขอมูล 
400 
410 
420 
470 
480 
490 
500 
510 
560 
570 
580 

4. งบอุดหนุน 
4.1. อุดหนุนท่ัวไป/งบสรก. 
4.2. อุดหนุนเฉพาะกิจ/งบสรก. 
4.3. คาตอบแทน 
4.4. คาใชสอย 
4.5. คาวัสดุ 

5. งบรายจายอ่ืน 
5.1. งบรายจายอ่ืน 
5.2. คาตอบแทน 
5.3. คาใชสอย 
5.4. คาวัสดุ 

 

หมายเหตุ  ในสวนของหมวดรายจาย และกลุมรายจายจะกําหนดตางหากในการจัดกลุมของกิจกรรม  
              ตามหมวดเงินท่ีใชจริงในแตละโครงการเหลานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวอยาง 
 

การจัดรูปแบบของรหัสงบประมาณแยกยอยถึงโครงการ 
 
 

YY    T    D   PP   WW  MMMMM   SSS   OOO    
 
 

                         กิจกรรมยอย  
             หมวดรายจาย 

 

           โครงการ 
 

                                             หนวยงาน  + กิจกรรมรอง 
 

                                 กิจกรรมหลัก                            

       ผลผลิต 
        

  แผนงาน 
                   

              ประเภทงบประมาณ 
 

       ปงบประมาณ   
 

ตัวอยางการกําหนดรหัส  
 60                ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 60 A                ประเภท งบประมาณแผนดิน 
 60 A 1        แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

60 A 1 11   ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
60 A 1 11 01        กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
60 A 1 11 01 กกง01        หนวยงาน กองกลาง งานบริหารท่ัวไป 

60 A 1 11 01 กกง01 W01       โครงการพัฒนาอาจารยสูตําแหนงวิชาการ 

60 A 1 11 01 กกง01 W01 500          งบรายจายอ่ืน/งบสรก. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะแล 
ความรับผิดชอบตอสังคม และมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ  มีความใฝรู  
สามารถเรียนรูดวยตนเองมีสมรรถนะในระดับอาเซียน 

กลยุทธ 
1.1 การผลิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ TQF พรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และมีความพรอมอยูในประชาคม   
    อาเซียน 
2. อาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพท้ังดานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และสมรรถนะ   
    วิชาชีพ  
3. มีการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยาง 
    เหมาะสม 

กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ โครงการ 
1.1 การผลิตท่ีมีคุณภาพตามกรอบ TQF  
     พรอมอยูในประชาคมอาเซียน 

1.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนเปนตาม   
        มาตรฐาน TQF 
        - โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ 
          สอนดานสังคมศาสตร 
        - โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ 
          สอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
1.1.2 โครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะการ 
        สื่อสารดวยภาษาลาว เวียดนามและ 
        ภาษาอังกฤษ 
1.1.3 โครงการการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
        การศึกษา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย สอดคลอง  
     กับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 

2.1.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแนวโนมการ 
        เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

 



 

กลยุทธ โครงการ 
1.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรม 
     การพัฒนานักศึกษา 

1.3.1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความคิด  
        และมีสํานึกสาธารณะใหแกนักศึกษา 
1.3.2 โครงการการบริการนักศึกษาและศิษยเกา 

1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย 
 

1.4.1 สงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ 
        การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนและสอดคลองกับ 
        การบริหารหลักสูตร 
1.4.2 สงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ   
        อาจารย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการวิจัยและงานสรางสรรค 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีคุณภาพ พัฒนา 
เทคโนโลยีมีนวัตกรรม ท่ีกอใหเกิดคุณคาตอสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และไดรับการยอมรับใน 
ระดับสากล 

กลยุทธ 
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 
2.2 สนับสนนุกระบวนการทําวิจัยครบวงจร 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสรางสรรคมีประสิทธิภาพ  
2. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดคุณคาแกสังคม มีคุณคาทางวิชาการ และ  
   ไดรับการยอมรับในระดับสากล  

กลยุทธ/โครงการ 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 2.1.1 พัฒนาระบบบริหารงานวจิยั 
2.2 สนับสนนุกระบวนการทําวิจัยครบวงจร 2.2.1 สนับสนุนทุนวิจัยทุกประเภทใหแกบุคลากร 

       ทุกสายงานและนักศึกษา 
2.2.2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยทุกกลุม 
2.2.3 สงเสริมการเผยแพรและใชประโยชนขององค 
        ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
    
 
 
 
 
 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสงเสริมการบริการวิชาการแกทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริการวิชาการท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับทองถ่ิน  
ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนและเกิดความ  
รวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
3.2 สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการในระดับสากล 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. ระบบและกลไกการบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 
2. มีองคความรูท่ีสามารถใหบริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมใหชุมชนในระดับทองถ่ินและประเทศเพ่ือน 
   บาน 
3. การบูรณาการใหบริการทางวิชาการกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
4. มีการบริการวิชาการและความรวมมือการบริการวิชาการในระดับสากล  

กลยุทธ/โครงการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
3.1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
     เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

3.1.1 การใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพบูรณาการ 
        กับการเรยีนการสอนและการวิจยั 

3.2 สรางความรวมมือการบริการทางวิชาการ 
     ในระดับสากล 

3.2.1 สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือ 
        การบริการวิชาการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ 
ทองถ่ินอยางสรางสรรคในระดับภูมิภาค  

กลยุทธ 
4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 
1. ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินไดรับการอนุรักษและทํานุบํารุง  
2. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 
3. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

 



 

กลยุทธ/โครงการ 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

4.1 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ  
     สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

4.1.1 โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
        และสิ่งแวดลอม 

4.2 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุง 
     ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

4.2.1 โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบและกลไก 
        การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
        สิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

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

กลยุทธ/โครงการ 
  กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
5.1 การพัฒนาการบริหารจัดการใหเปนไป 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ 
        บริหารใหมีคุณภาพ 
        - โครงการบรหิารหนวยงาน 
        - โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
        - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก 
          สายงานระบบสวัสดิการและ                          
          สิทธิประโยชน 
        - โครงการบรหิารจัดการเทคโนโลย ี
          สารสนเทศ 
        - โครงการบริหารงบประมาณ 

5.2 สงเสริมและพัฒนาการสรางนวัตกรรมและ 
     ใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
     จัดการ 

5.2.1 สงเสริมการสรางนวัตกรรมและนํา 
       เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

5.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5.3.1 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย 
       สนับสนุน 

 



 

จุดเนนของสภามหาวิทยาลัย 
1. ดานบุคลากร 
 1.1  มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนตาม
แผนพัฒนาบุคลากร โดยใชหลักการจัดการความรู และใชกระบวนการจิตตปญญาและเสริมสราง
ทักษะกรอบความคิดและชุดทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ( New Mindset and Skillset in 21st 
Country) 
  1.1.1 สายวิชาการ  

    1) มุงเนนการพัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยวางแผนการพัฒนาตั้งแต 
ระดับคณะ โดยสรางระบบท่ีเอ้ือตอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มุงใหเกิดผลการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม 

    2) จัดสรรทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือใหไดสัดสวนคุณวุฒิอาจารยสูงข้ึนและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 

    3) สนับสนุนใหอาจารยไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี  
(New Mindset / New Skillset) เขารับการฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ
ปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคมอาเซียน 
 1.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ  
 1) มุงเนนการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนารายบุคคล  
 2) จัดสรรทุนการศึกษาตอตามความเหมาะสมและจําเปนเฉพาะตําแหนง  
 3) สนับสนุนใหพัฒนาทักษะท่ีสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีมีความคิด
สรางสรรค สามารถพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานและปรับตัวใหพรอมอยูในประชาคม
อาเซียน 
 1.2 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยตาม
นโยบายรัฐบาลใหเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 
 1.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงบริหาร 
 1.4 พัฒนาทักษะการเปนผูนํา ( New Skillset for Leader) ในระดับตางๆ เพ่ือ
พัฒนานําไปสูผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) ในบริบทของความปกติใหม (New 
Normal) 
2. ดานนักศึกษา 
 2.1 มุงเนนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 
   2.1.1 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนการ
เรียนการสอนแบบใชโครงการเปนฐาน (Project based learning) เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและ
การมองเชิงบูรณาการ การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based learning :PBL) 
เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา และการเรียนการสอนบนฐานความคิดสรางสรรค 
(Creative Based Learning : CBL) 

   2.1.2 พัฒนาการเรียนรูทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 และสงเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา 

 



 

 
  2.1.3 สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (Research based 

learning) เพ่ือกระตุนทักษะการใฝรูและทักษะการเรียนรู การเรียนการสอนแบบการเรียนรูคูการ
บริการ (Service learning) เพ่ือสรางทักษะการคิดและจิตสํานึกในหนาท่ีตอสังคมและการเรียนรูคู
การทํางาน (Work based learning) หรือบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน ( Work Integrated 
Learning : WIL) เพ่ิมเสริมความพรอมดานอาชีพ โดย สงเสริมการบูรณาการผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และการบริการวิชาการเขากับกระบวนการเรียนการสอน เนนใหนักศึกษาไดทําวิจัยและ
เรียนรูจากประสบการณจรงิ โดยจัดการศึกษาแบบองครวม และจัดใหมีโครงการหรือกิจกรรม
สนับสนนุการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาสามารถเรียนรูจากประสบการณจริง   

   2.1.4 มุงเนนการปฏิรูปหองเรียนและจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา จัดทําตนแบบ Smart Classroom ใหสอดคลองกับการ
เรียนรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก หนังสือ ตํารา  
CD-ROM บริการหองสมุดและแหลงเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอุปกรณ และสนับสนุน
การสรางสื่อการสอนในลักษณะe-Learning อยางตอเนื่อง 
   2.1. 5 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ท้ังท่ีเปนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมระดับคณะ ระดับสาขาวิชา องคการนักศึกษา รวมไปถึงชมรมตางๆ ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ภายใตกรอบนโยบายและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

   2.1.6 สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะดาน Soft Skill เชน ทักษะชีวิตและ
ทัศนคติ (Attitude) การปรับตัวใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) บุคลิกภาพ (Personality) 
การสงเสริมวัฒนธรรมหรือทัศนคติของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Culture) การสรางแรง
บันดาลใจและเสริมพลัง (Inspire and Motivate themselves) 
 2.2 มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาโดยการรับนักศึกษาในหลากหลายวิธี เพ่ือใหตรงตาม
ความตองการท่ีแทจริง ตามความถนัดและศักยภาพผูเรียน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาท่ี
เรียนดี กีฬาเดนและผูท่ีขาดโอกาส โดยจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษา และสนับสนุนการทํางานระหวาง
เรียน 
 2.3 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
 2.4 มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งท่ีสอดคลองกับยุคสมัยของพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ
วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนนพัฒนาดานวิธีการสอน 

3. ดานการบริหารจัดการ 
 3.1. มุงเนนสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองใชงาน และสนับสนุน

การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหมี
บรรยากาศแหงอุดมศึกษา (Smart Environment) กรณีท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือขอตั้ง
งบประมาณประจําปไมทันกาล 

 



 

 3.2 มุงเนนการ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับสังคมดิจิตอล ( Digital Society) และพัฒนาไปสู Smart 
Campus พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานขอมูล และการใหบริการท่ีเพียงพอตอ
นักศึกษาและบุคลากร 

 3.3 มุงเนนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2559 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 
 3.4 มุงเนนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาตามอัตลักษณ และพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน 
 3.5 มุงเนนการสรางระบบและกลไกการเขาสูประชาคมเอเซียน เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
 

4. ดานหลักสูตร 
 4.1 มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหม ท่ีมีจุดเดน มีความหลากหลาย
ครอบคลุมความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตท้ังในระดับทองถ่ินและระดับอาเซียน โดยทุก
หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
(Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.)  พัฒนาหลักสูตรตอยอด
ท่ีสามารถเทียบโอนรายวิชาหรือหนวยกิตจากประสบการณทํางาน เพ่ือสงเสริมเรียนรูตลอดชีวิต ( Life 
Long Learning) พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาและตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและตอยอดสูระดับสากล พรอมท้ังจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะดูแลระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน 
 4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบ Non-degree Program โดยเนนเนื้อหาท่ีมี
ความทันสมัยและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง / สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน-สังคม เชน หลักสูตร
การดูแลผูสูงวัย การเปนผูประกอบการ Startup Smart SME Digital Devices ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป (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 หมากลอม (โกะ) เปนตน 
5. ดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  
 5.1 มุงเนนสนับสนุนทุนการวิจัยเพ่ือผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมจากรากหญาสูอาเซียนเปด
โอกาสใหบุคลากรอาจารยและนักวิจัยไดรับทุนการศึกษาวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ตามขีดความสามารถ 
โดยมุงเนนงานวิจัยดานการพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การศึกษา
ทรัพยากรในภูมิภาค และการวิจัยเฉพาะ  
 5.2 สนับสนนุทุนการวิจัยประเภท “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ( Routine to 
Research : R2R” ใหแกบุคลากรสายสนับวิชาการเพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการ
วิจัย  

 



 

  5.3 สงเสริมกระบวนการวิจัยโดยพัฒนาทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง จัดใหมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุนใหม สราง
ระบบและกลไกใหผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการไดรับการคุมครองสิทธิ์และไดรับรอง
คุณภาพ  
 5.4 สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยงานสรางสรรคท้ังภายในและตางประเทศ สงเสริม
ใหมีการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใช
ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
 5.5 มุงเนน การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาองคกร และชุมชนท้ัง
ภายในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและ
สังคม สงเสริมการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ เชน ศูนยความเปนเลิศดานพลังงานทางเลือก  
ศูนยครามศึกษา เปนตนสนับสนุนหนวยวิจัยเฉพาะ เชน  โครงการหมูบานราชภัฏ และศูนยหนองหาร
ศึกษาและมุงเนนการจัดบริการวิชาการเผยแพรความรูสูชุมชน โดยยึดหลักการบูรณาการทุกศาสตร
จากการมีสวนรวมของบุคลากร (รวมท้ัง นักศึกษา) ทุกคณะ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนท่ีปรึกษาสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนโครงการ 
“ประชารัฐ” (3P) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ ( Public) ภาคเอกชน (Private) และภาค
ประชาชน (People) ในการสรางสรรคประโยชนรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


