


ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
14 มิ.ย. 60 -
20 ก.ค. 60

ประมาณการเงินรายได้จากการจัดการศึกษาทีค่าดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และร่างปฏิทินการจัดท าเงินรายได้ แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้
และกรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานวิเคราะห์งบประมาณ
กองนโยบายและแผน

24 ก.ค. 60 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างปฏิทนิการจัดท า
เงินรายได้ แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอตั้ง
วงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

25 ก.ค. 60 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทนิการจัดท า
เงินรายได้ แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน

27 ก.ค. 60 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาอนุมัติปฏิทนิการจัดท าเงินรายได้ 
แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอต้ังวงเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สภามหาวิทยาลัย

8 ส.ค. 60 ประชุมส่วนราชการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
และแนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะ/สถาบัน/ส านกั/กอง

9 - 25 ส.ค. 60 ส่วนราชการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ/สถาบัน/ส านกั/กอง

25 ส.ค. 60 ส่วนราชการจัดส่งค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไปยังกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

25 - 31 ส.ค. 60 กองนโยบายและแผนประมวลผลวิเคราะห์และจัดท าเอกสารขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน
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วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
4 ก.ย. 60 ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดีเพื่อพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ
อธิการบดี รองอธิการบดี
ผอ.ส านกังานอธิการบดี
ผอ.กองนโยบายและแผน

21 ก.ย. 60 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

26 ก.ย. 60 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน

28 ก.ย. 60 ประชุมส่วนราชการ เพื่อจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะ/สถาบัน/ส านกั/กอง

29 ก.ย. 60 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิจารณาอนมุัติค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน

30 ก.ย. 60 จัดท าเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทีไ่ด้รับอนุมตัิจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองนโยบายและแผน

1 ต.ค. 60 จัดส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ใหส้่วนราชการเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

1 ต.ค. 60 แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทุกส่วนราชการ
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ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. หลักการจัดท างบประมาณเงินรายได้

ด าเนินการสอดคล้องกับแผน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
2. กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

และจุดเน้นของสภามหาวิทยาลยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บริหาร) (พ.ศ. 2561 – 2564) 
4. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579)

1.1 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณให้ถือปฏบิัติตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (P.2)

1.2 จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ (P.2)
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ด าเนินการสอดคล้องกับแผน ดังนี้ (ต่อ)
5. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2579) 
6. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
7. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
6. ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
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โดยยึดตามแผนและนโยบาย คือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562

(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
2. กรอบการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 - 2563 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บริหาร) (พ.ศ. 2561 – 2564) 
4. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579)
5. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

1.3 จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (P.3)



1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 – 2562
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) (P.3-7)

6

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ที่มีคุณค่าทางวิชาการ พร้อมเข้าสู่ระดับสากล

ค าอธิบายวิสัยทัศน์
หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และมีคุณค่าทางวิชาการ 

โดยมุ่งเน้นการ บูรณาการความเป็นท้องถิ่น ความเป็นสากล คุณธรรม และจริยธรรม ในการด าเนิน
พันธกิจส าคัญให้บรรลุเป้าหมายและก่อให้เกิดคุณค่าแก่สังคม และมีคุณค่าทางวิชาการ ดังนี้    

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมน าความรู้ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

2) ผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ โดยบูรณาการองค์
ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาในระดับสากล

3) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเผยแพร่
ความรู้ในระดับสากล
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ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
2. การพัฒนาการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
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1.3.2 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (P.7 – 12)

1. เป้าหมายหลัก 
ทั้งด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต และงานวิจัยและบริการ

วิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

1.1 มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “การให้โอกาส” นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าสู่
อุดมศึกษาด้วยรูปแบบหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่ง “Knowledge and Learning Center”

1.2 บัณฑิตมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

1.3 นักศึกษามทีัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน รักการเรียนรู้ (Love to Learn) และ
พร้อมปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (Relearn) มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและเข้าใจความเป็น สากล (Local - Thai and Global - Thai)

1.4 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง (Model) หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งด้านภูมิปัญญามนุษย์  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม (Human Wisdom , Economic Wealth ,
Social Well – being and Environment Wellness) และมีความเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก 
(Asian and Global Connect) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



9

2. แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหลักดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดแนวนโยบาย
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1 Positioning / The Right Direction (ต าแหน่งและทิศทางของมหาวิทยาลัย)
(1) พื้นที่เป้าหมาย (Target  Area)ในระดับต่าง ๆ

>> ระดับท้องถ่ิน
- สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  (กลุ่มสนุก)

>> ระดับภาค
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

>> ระดับภูมิภาค
- อาเซียน  เน้นประเทศ  ลาว  เวียดนาม
- อาเซียน + 3  เน้นประเทศจีน
- อาเซียน + 6 เน้นประเทศออสเตรเลีย   นิวซีแลนด์

(2) กลุ่มเป้าหมาย (Target  Group)
>> นักเรียน ม.6 / ปวช. ในท้องถิ่น
>> ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ / เอกชน / ผู้ประกอบการในท้องถิ่น / ผู้สูงวัย
>> นักเรียน / นักศึกษาจาก ลาว เวียดนาม จีน
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2.2 Sizing / The Right Size or Smart Size (มหาวิทยาลัยควรมีขนาดทีเ่หมาะสมและพัฒนาตามแนวคิด   

จาก “Small is Beautiful”สู่ “Small is Powerful”)

(1) แนวโน้มจ านวนนักเรียน / เด็กวัยเรียนลดลง จ านวนนักศึกษาที่เหมาะสมโดยประมาณ

 จ านวนนักศึกษาใหม่แต่ละปี  ~ 2,200 ± 10%  คน

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด       ~ 9,000 ± 10%  คน

(2) จ านวนบุคลากร / คุณวุฒิ – ศักยภาพ สอดคล้องกับจ านวนนกัศึกษา / หลักสูตร

(3) โครงสร้างพื้นฐาน / อาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ - ICT ที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา – บุคลากร
2.3 งานจัดการศึกษา (จัดการศึกษาตามความต้องการทั้งระดับท้องถ่ินและระดับประเทศตามแนวคิด  

Demand Create Supply)
(1) Degree Programร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรทั้งภาครฐัและเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร

ในระดับปริญญาให้มจีุดเด่นสะท้อนอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัยและเท่าทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21
 พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด T – Shap Curriculum Development
 มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค (Student Exchange Program)

(2) Non - degree  Programเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นความรู้หรือประสบการณ์ใหม ่ๆ 
หรือหลักสูตรที่เป็นความต้องการขององค์กรในทอ้งถิ่นทัง้ภาครัฐ / เอกชน (Demand Side)

 ส าหรับนักศึกษา มรสน. / บุคลากรในท้องถิ่น / ครู – บุคลากรทางการศึกษา / ผู้สูงวัย
 ส าหรับนักศึกษาจากลาว เวียดนาม และจีน
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(3) Work Integrated Learning (WIL) บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานในท้องถ่ิน
(4) Entrepreneurship / Entrepreneurial  Culture สร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ

(5) การจัดการศึกษาโครงการ “ทายาทเกษตรกร”เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่กลับสู่ท้องถิ่น
โดยพัฒนาจาก  Traditional Farmer ไปสู่ Smart  Farmer ต่อไป

(6) พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่  21  โดยเฉพาะด้าน Soft  Skill
(7) พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ภาษาท่ี 2) และภาษาอาเซียนหรือภาษาจีน (ภาษาท่ี 3)

ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทุกประเภท
(8) ปรับกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้เกิดสมดุลระหว่าง Teaching , Coaching 

และ Facilitating โดยใช้ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย (Smart Devices) ในการอ านวยความ
สะดวก (Smart Classroom) 

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา “อาจารย์มืออาชีพ” (Professional or Smart 
Teacher) ที่เป็นแบบอย่างและสอดคล้องกับยุคสมัย

(10) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนวิถีธรรมฯ ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
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2.4 งานวิจัยและบริการวิชาการ
(1) วิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยใชA้rea  Based / Community  Based  Researchให้เป็นแบบอย่างที่ดี

ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ใช้แนวคิด Ecosociety ในการดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกับนิเวศได้อยา่งมีดลุยภาพ 

เช่น ศึกษาการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว, ป่าเศรษฐกิจชุมชนเพื่ออาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ขยายไปสู่การ
พึ่งพากันเองภายในชุมชน / ระหว่างชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป

(3) ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio - Diversity) เพื่อวิจัย ตลอด Value Chain
ของพืชอาหาร , พืชสมุนไพรและผลผลิตทางเกษตรทั้งพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อ “สร้างสรรค์คุณค่า”
(Value Creation) และท าให้เกิด “มูลค่า” น าไปสู่ OTOP Village / OTOP Market 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมลูทีจ่ าเป็นตอ่การบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ในด้านเศรษฐกิจ (Local Economy, การค้าชายแดน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ด้านการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการก าลังคนในท้องถิ่น / ภาค

(5) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษาในท้องถ่ิน

(6) ศึกษาแนวโน้มการวิจัยเก่ียวกับ Mindfulness และ Executive Functions (EF) กับการพัฒนาเด็กเล็ก
โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา(Mindfulness Research  Project)
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(7) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างกรณีตัวอย่าง (Model) ในการส่งเสริมสุขภาวะและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงวัย เพื่อรองรับ Aging Society (Care  Center  Model)

(8) การบริหารจัดการงานวิจัยโดยตระหนกัถึงความส าคัญตลอด Value  Chain(ห่วงโซ่คุณค่า) 
เพื่อน าไปสู่การสร้างทั้ง “คุณค่า” และ “มูลค่า”

2.5 งานด้านวัฒนธรรม
(1) ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบของ

Culture  Mapping (อาจใช้ Theme ที่หลากหลาย เช่น แผนที่ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, แผนที่พระป่า / พระดี, 
แผนที่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น) เพื่อน าไปสู่การสร้างรายไดใ้นรูปแบบของ Culture Tourism /
High Value  Service - Tourism

(2) ส ารวจและส่งเสริมช่างฝีมือพื้นบ้านโดยร่วมกับชุมชนพัฒนาช่างฝีมอืพื้นบ้านไปสู่ Art and 
Craft Village / Art  and Craft Market เพื่อพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับยุคสมยั



2.6 งานด้านบริหารจัดการ
(1) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่ง ๆโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการสมยัใหม่ (Management Tools) ให้เหมาะสมกับองค์กร
(2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ / วิชาชีพ / 

ภาวะผู้น า / กรอบความคิด (Mind - Set) ให้ทันตอ่โลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(3) พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมยั (Smart Devices) อย่าง

เหมาะสม เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart Campusและ Healthy Organization
(4) บริหารจัดการโดยให้ความส าคัญตลอดหว่งโซ่คุณคา่ (Value Chain) ทั้ง Internal และ External 

Value Chain Management 
(5) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา 

การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
(6) สนับสนุนใหบ้คุลากรมีโอกาสท างานร่วมกับองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ –

ประสบการณ์  (Professional Leave)
(7) ส่งเสริมการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลยัในการสร้างรายได้และพัฒนานักศึกษาให้มปีระสบการณ์ในการเป็น

ผู้ประกอบการใหม ่(Startup)
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลายและ

มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรับ
(9) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทนุเพื่อการพัฒนาดา้นต่าง ๆให้มคีวาม

ทันสมัย มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบตัิเพื่อให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0
14
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3. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1 ด้านการจัดการศึกษา

(1) คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non – degree  Program)
ที่มีเนื้อหาหรือประสบการณ์หรอืทักษะที่มคีวามทันสมัย ควรเท่าทันต่อโลกของการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากรระดับมืออาชีพ เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาที่สนใจ / 
บุคลากรภายนอก

(2) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมยั
ใช้ทั้งการ Teaching , Coaching และ Facilitating อย่างเหมาะสม ใช้ Problem Based    
Learning , Ceative Based Learning ในกระบวนการเรียนรู้ ใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา
และ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่ “อาจารย์ต้นแบบ” ที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคลอ้งกับยุคสมัย

(3) ร่วมมือกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นในการบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated 
Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณใ์นสาขาวิชาชีพของตนเองและมีทักษะของการเป็น
ผู้ประกอบการ (ควรเริ่มตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป และด าเนินการน าร่องไมน่้อยกว่า 
4 – 5 หลักสูตร กระจายในคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ)
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(4) พัฒนาหลักสูตรในระดับวิชาโทและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อใหน้ักศึกษามีทักษะภาษาองักฤษ (ภาษาที่ 2)

และภาษาลาว , เวียดนาม หรือ ภาษาจีน (ภาษาที่ 3) ตามความเหมาะสม

(5) มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / คณาจารย์ – บุคลากร กับประเทศลาว , เวียดนาม และจีน 

(Student – Staff Exchange Program)

(6) ด าเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยมนีักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

2 – 3 ครอบครัวต่อปีการศึกษา

(7) การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ “การจัดการศึกษา” นอกห้องเรียน ควรเป็น

กิจกรรมที่สร้างสรรค์แลตอบโจทย์เป้าหมายหลักในขอ้ 1.2 และ 1.3 ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนา

ไปสู่ “Smart Student”
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3.2 การวิจัยและบริการวิชาการ

(1) ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถ่ิน 
ในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้คณะทุกคณะมสี่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยตามสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับคณะนัน้ๆ

(2) ใช้แนวคิด Ecosociety ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว, ป่าเศรษฐกิจ
ชุมชน, พืชอาหาร, พืชสมุนไพร, สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และ
การพึ่งพาตนเองไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจน การจัดท าแผนที่
อาชีพเกษตรกร / แผนที่ป่าเศรษฐกิจครอบครัว

(3) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือ  
โรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา 

(4) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย
(Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society 

(5) สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาและการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
การเรียนรู้ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทนุวิจัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการ
โดยเฉลี่ยไมน่้อยกว่า คณะละ 2 – 3 คน)



3.3 งานด้านวัฒนธรรม

ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบของ Culture 
Mapping , Culture Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market เพื่อการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

3.4 งานด้านบริหารจัดการ

(1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทัง้ด้านวิชาการ / วิชาชีพ / 
ภาวะผู้น า / กรอบความคิด (Mind – Set) ให้ทันต่อโลกของการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
สนับสนุนให้มกีารฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมท างานกับองค์กรวิชาชีพ (Professional Leave)

(2) พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมอืและการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย (Smart Device) เช่น Smart Classroom , Co – Working Space , Internet in the 
Campus , Smart Office , อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภูพานเพลซ) เป็นต้น

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายและ
มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

(4) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายใน
การพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

(5) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทนุตา่ง ๆ ให้มีความทนัสมยั ยืดหยุน่ 
และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0

18



1.3.3 แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บริหาร)
(พ.ศ. 2561– 2564) (P.12-14)

ตามวิสัยทัศน์ และนโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ.2561 - 2564 ได้น ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ฉบับผู้บริหาร) (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างความคุ้มค่าให้ท้องถิ่น”

1. ด้านการผลิตบัณฑิต
เป้าหมาย : เพื่อสร้างบัณฑิต “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ”

1.1 การพัฒนานักศึกษา
1.2 การพัฒนาอาจารย์
1.3 การพัฒนาหลักสูตร

2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
เป้าหมาย : มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ น าไปสู่การบริการและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

3. ด้านการท านุบ ารุงและวัฒนธรรม
4. ด้านการบริหารจัดการ 19

โยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้
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1.3.4 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (P.14-18)
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ตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาล 8 แผนงาน 8 โครงการ 1 รายการ
6 ผลผลิต ดังนี้
1. แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล
3. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการวิจัยและนวตักรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
โครงการการวิจัยและนวตักรรมเพื่อแกป้ัญหาหรอืสร้างความเข้มแข็งด้านสงัคม 

ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตรข์องประเทศ
โครงการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรูท้ี่มีศักยภาพ
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัย

และนวัตกรรม

1.4 จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้เพื่อน ามาสมทบเงิน
งบประมาณแผ่นดนิ (P.18)

25
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4. แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน
5. แผนงาน : บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการยกระดับผ้าทออสีานสูส่ากล
6. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ
7. แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ
ผลผลิตที่ 4 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

8. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้
ผลผลิตที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
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จัดสรรเงินรายได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเงินแต่ละประเภทและพิจารณา
ให้ครอบคลุมภารกิจการบริหารงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจัดสรรในลักษณะ
ที่เป็นงบประจ า

1.5 เกณฑ์ในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2561 (P.18)

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของส่วนราชการที่มีรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาคปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- งบพัฒนา นศ x นก. X 25 บาท นศ x นก. X 25 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 44 บาท นศ x นก. x 44 บาท
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 106 บาท นศ x นก. x 106 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา

- สาขาศิลปศาสตร์ นศ x 140 x ภาคเรียน นศ x 140 x ภาคเรียน
- สาขาวิทยาศาสตร์ นศ x 245 x ภาคเรียน นศ x 245 x ภาคเรียน
- สาขาการศึกษา นศ x 140 x ภาคเรียน นศ x 140 x ภาคเรียน



ภาค กศ.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- งบพัฒนา นศ x นก. x 10 บาท นศ x นก. x 10 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 80 บาท นศ x นก. x 80 บาท
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 192 บาท นศ x นก. x 192 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา

- สาขาศิลปศาสตร์ นศ x 120 x ภาคเรียน นศ x 120 x ภาคเรียน
- สาขาวิทยาศาสตร์ นศ x 190 x ภาคเรียน นศ x 190 x ภาคเรียน
- สาขาการศึกษา นศ x 120 x ภาคเรียน นศ x 120 x ภาคเรียน

28

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของส่วนราชการที่มีรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วม ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

หลักสูตร คณะหลัก คณะร่วม
เคมี ครุศาสตร ์50% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50%
ฟิสิกส์ ครุศาสตร ์50% วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50%
เกษตรศาสตร์ ครุศาสตร ์50% เทคโนโลยีการเกษตร 50%
คหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร ์50% เทคโนโลยีการเกษตร 50%
อุตสาหกรรมศิลปแ์ละเทคโนโลยี ครุศาสตร ์50% เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50%
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กองพัฒนานักศึกษา ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)

- ภาคปกติ นศ. x 30 บาท x ภาคเรียน นศ. x 30 บาท x ภาคเรียน
- ภาค กศ.ป. นศ. x 30 บาท x ภาคเรียน นศ. x 30 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงกิจกรรมนกัศกึษา (คณะ)
- ภาคปกติ นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน
- ภาค กศ.ป. นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงอุบัติเหตุและพยาบาล
- ภาคปกติ นศ. x 100 บาท x ภาคเรียน นศ. x 100 บาท x ภาคเรียน
- ภาค กศ.ป. นศ. x 100 บาท x ภาคเรียน นศ. x 100 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงกีฬา (กองพัฒนานกัศึกษา)
- ภาคปกติ นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน
- ภาค กศ.ป. นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงกีฬา (คณะ)
- ภาคปกติ นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน
- ภาค กศ.ป. นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของส่วนราชการที่มีรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าบ ารุงห้องสมุด (ศูนย์วิทยบริการ)
- ภาคปกติ นศ. x 80 บาท x ภาคเรียน นศ. x 80 บาท x ภาคเรียน

- ภาคกศ.ป. นศ. x 160 บาท x ภาคเรียน นศ. x 160 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
- ภาคปกติ นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน

- ภาคกศ.ป. นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (คณะ)
- ภาคปกติ นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน

- ภาคกศ.ป. นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน
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การจัดสรรในภาพรวม
ภาคปกติ/ภาคเรียน ภาคพิเศษ/ภาคเรียน

หมายเหตุ
ร้อยละ 80 ของรายรับ ร้อยละ 80 ของรายรับ

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 7.5
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
สาขาวิชา ร้อยละ 72.5 ร้อยละ 72.5

การจัดสรรงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย
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2. แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (P.19-24)

งบรายจ่ายของมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครหมายถึงกลุ่มวัตถุประสงค์ของ
รายจ่ายทีก่ าหนดให้จา่ยตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณส าหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจ าแนกออกเป็น 5 ประเภทรายจ่ายได้แก่

1. งบบุคลากร

2. งบด าเนินงาน

3. งบลงทุน

4. งบเงินอุดหนุน

5. งบรายจ่ายอื่น
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จัดท าค าของบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ตามแนวนโยบายการจดัท า
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณก าหนดในระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จริง ของนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2560 และรายได้
ประมาณการภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 และภาคเรียนที่ 3/2560 ในภาคพิเศษ

การจัดท าประมาณการรายรับ
1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา เป็นเงินที่ได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในทุกระดับ

การศึกษาและทุกโครงการของมหาวิทยาลัย
2. เงินรายได้จากวิสาหกิจ เป็นเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นธุรกิจและเป็นหน่วยงานบ่มเพาะนักศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานบริการสังคม และเพื่อเป็นหน่วยงาน
แสวงหารายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยมีโครงการและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย

3. การประมาณการรายรับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา 2556 – 2560 ประมาณการจาก
เงินค่าบ ารุงการศึกษาที่เก็บแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้อ 1 และ 2 ทั้งระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้คิดประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดย



โดยปรับลด
>> นักศึกษาภาคปกติเข้าปี 2556 – 2560 ร้อยละ 5 และ
>> นักศึกษาภาคพิเศษเข้าปี 2556 – 2560 ร้อยละ 5

(ปรับลดไว้ส าหรับการออกกลางคันของนักศึกษา)    
>> นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าปี 2561 ปรับลดร้อยละ 20 รวมกับงบประมาณรายได้อื่นๆ แล้ว

น ามาจัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้

การจัดท าประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้

จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาและด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของ
งบประมาณการรายได้ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนที่เหลือให้กันไว้
เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เมื่อมีความจ าเป็นหรือจัดสรรเป็นรายจ่ายอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด หรือสมทบเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย

เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินรายได้ตามข้อบังคับข้อ 8 (3)                 
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวรรคแรกนั้น  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย
เพื่อใช้จ่ายตามความเหมาะสม  หรือสมทบเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยได้  โดยให้มีระเบียบการใช้จ่าย
ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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- การตั้งงบประมาณด้านบุคลากร

- การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

- การตั้งค่าสาธารณูปโภคสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน

- การตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- การตั้งงบเงินอุดหนุน

- การตั้งงบรายจ่ายอื่น

3. การบริหารเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (P.24)

4. การติดตามประเมินผล (P.24)
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สรุปกรอบค าขอตั้งวงเงินประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 100% จ านวนเงิน 80%

1. เงินรายได้ 199,360,700 บาท 159,488,560 บาท

1.1 เงินรายได้ (ภาคปกต)ิ 138,372,500 บาท 110,698,000 บาท

1.2 เงินรายได้ (ภาค กศ.ป.) 16,079,000 บาท 12,863,200 บาท

1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย 40,454,200 บาท 32,363,360 บาท

1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4,455,000 บาท 3,564,000 บาท

2. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ 4,921,138 บาท 3,936,910 บาท

3. เงินรายได้จากการบริการ 12,611,500 บาท 10,089,200 บาท

รวมทั้งสิ้น 216,893,338 บาท 173,514,670 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 173,514,670 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 43,378,668 บาท
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159,488,560 
91.92%

3,936,910 2.27% 10,089,200 5.81%
1. เงินรายได้

2. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ

3. เงินรายได้จากการบริการ

กราฟร้อยละของกรอบวงเงินประมาณการรายรับและรายจา่ยจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ านวนเงิน 80%
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ประมาณการรายรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการรายรับเงินรายได้ งบประมาณ
1. ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา 2,412,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 133,499,500 บาท

3. ค่าท าบัตรนักศึกษา 50 บาท 123,050 บาท

4. ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท 615,250 บาท

5. ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้า ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 500 บาท

1,230,500 บาท

6. ค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ 200 บาท 492,200 บาท

รวมทั้งสิ้น 138,372,500 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 110,698,000 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 27,674,500 บาท

ประมาณการรายรับเงินรายได้ งบประมาณ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 15,659,000 บาท

2. ค่าท าบัตรนักศึกษา 50 บาท 14,000 บาท

3. ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท 70,000 บาท

4. ค่าธรรมเนียมแรกรับเข้า ส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 1,000 บาท

280,000 บาท

5. ค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่ 200 บาท 56,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 16,079,000 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 12,863,200 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 3,215,800 บาท

1. ภาคปกติ 2. ภาคพิเศษ
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ประมาณการรายรับเงินบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาขาวิชา งบประมาณ

1. ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั 675,200 บาท
2. สาขาวิชาบรหิารการศึกษา (ป.โท) 5,602,500 บาท
3. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.โท) 15,000 บาท
4. สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอน (ป.โท) 3,737,500 บาท
5. ประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพคร ู(ป.โท) 5,940,000 บาท
6. สาขาวิชาฟสิิกส์  (ป.โท) 465,000 บาท
7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 1,735,000 บาท
8. สาขาวิชาวิจัยและพฒันาการศึกษา (ป.โท) 3,815,000 บาท
9. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  (ป.โท) 826,500 บาท
10. สาขาวิชาบริหารและพฒันาการศึกษา  (ป.โท) 3,450,000 บาท
11. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (ป.โท) 2,245,000 บาท
12. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา (ป.เอก) 5,978,000 บาท
13. สาขาวิชาวิจัยหลักสตูรและการสอน (ป.เอก) 1,239,000 บาท
14. สาขาวิชาบริหารและพฒันาการศึกษา (ป.เอก) 2,751,000 บาท
15. สาขาวิชาฟสิิกส์  (ป.เอก) 903,500 บาท
16. สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา  (ป.เอก) 1,076,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 40,454,200 บาท
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 32,363,360 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 8,090,840 บาท



39

ประมาณการรายรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา
(โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 (นักเรียนรุ่นท่ี 2 รุ่นที่ 1 ) 480,000 บาท

จ านวน 22 คน  จ านวน 18 คน คนละ 12,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 264,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 216,000 บาท

2. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 5 (นักเรียนรุ่นท่ี 3 รุ่นที่ 2 ) 552,000 บาท

จ านวน 24 คน  จ านวน 22 คน คนละ 12,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 288,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 264,000 บาท

3. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 3 (รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 3 ) 552,000 บาท

จ านวน 24 คน จ านวน 22 คน คนละ 12,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 288,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 264,000 บาท

4. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - 2 (รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 4 ) 576,000 บาท

จ านวน 24 คน   คนละ 12,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 288,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 288,000 บาท



40

ประมาณการรายรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา
(โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

5. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 2 (นักเรียนรุ่นท่ี 6 รุ่นที่ 5) 588,000 บาท

จ านวน 25 คน  จ านวน 24 คน คนละ 12,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 300,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 288,000 บาท

6. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เข้าใหม่ปี 60 รุ่นที่ 7) 300,000 บาท

จ านวน 25 คน คนละ 12,000 บาท จ านวน 1 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 25 คน คนละ 12,000 บาท เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 300,000 บาท

7. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3 (นักเรียนรุ่นท่ี 6) 207,000 บาท

จ านวน 23 คน คนละ 9,000 บาท จ านวน 1 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 จ านวน 23 คน คนละ 9,000 บาท เป็นนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 3 207,000 บาท

8. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 -3 (นักเรียนรุ่นท่ี 8 รุ่นที่ 7) 432,000 บาท

จ านวน 25 คน จ านวน 24 คน คนละ 9,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 2 225,000 บาท

- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 3 207,000 บาท
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ประมาณการรายรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา
(โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

9. ค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 - 2 นักเรียนรุ่นท่ี 9 รุ่นที่ 8 468,000 บาท
จ านวน 25 คน คนละ 9,000 บาท จ านวน 2 ภาคเรียน

- ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 1 225,000 บาท
- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 2 243,000 บาท

10. ค่าบ ารงุการศึกษาและค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ( รุ่นที่ 9 เข้าปีใหม่ 61) 300,000 บาท

จ านวน 25 คน คนละ 12,000 บาท จ านวน 1 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นนักเรียนชั้นอนบุาลปีที่ 1 300,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 4,455,000 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 3,564,000 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 891,000 บาท

* ภาคเรียนที่ 1/ 2561 เริ่มต้นเดือน พ.ค. 61 - ต.ค. 61
* ภาคเรียนที่ 2/ 2560 เริ่มต้นเดือน พ.ย. 60 - เม.ย. 61



42

ประมาณการรายรับเงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณการรายรับเงินรายได้ งบประมาณ

1. รายได้จากการบริการห้องพักและประชุมสัมมนา 4,871,138 บาท

2. รายได้จากการบริการอื่น ๆ 50,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 4,921,138 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 3,936,910 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 984,230 บาท
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สรุปประมาณการรายรับค่าเช่าหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ข้อมูล ณ 12 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา)

ชื่อหอพัก
จ านวน
ห้อง

จ านวนคน
เข้าพัก

อัตรา/ภาคเรยีน/คน
(ภาคเรียน 2/2560)

รวม
เป็นเงิน

จ านวนคน
เข้าพัก

อัตรา/ภาคเรยีน/คน
(ภาคเรียน 1/2561)

รวม
เป็นเงิน

รวมทั้งปี

หอพักเดิม
1. หอพักหญิงปาริชาต 20 40 1,200 48,000 40 1,200 48,000 96,000 
2. หอพักชายเอราวัณ 35 68 3,000 204,000 68 3,000 204,000 408,000 

อาคารหอพักใหม่
1. หอพักชายราชพฤกษ์ 16 46 3,000 138,000 46 3,000 138,000 276,000 
2. หอพักหญิงราชพฤกษ์ 96 272 3,000 816,000 272 3,000 816,000 1,632,000 

รวมทั้งสิ้น 167 426 1,206,000 426 1,206,000 2,412,000 
ร้อยละ 80 1,929,600

หมายเหตุ หอราชพฤกษ์ชาย ภาคเรียนที่ 2/2560 หอราชพฤกษ์ชาย ภาคเรียนที่ 1/2561
1. เจ้าหน้าที่ 1 คน 1. เจ้าหน้าที่ 1 คน
รวม 47 คน รวม 47 คน 

หมายเหตุ หอพักชายเอราวัณ ภาคเรียนที่ 2/2560 หอพักชายเอราวัณ ภาคเรียนที่ 1/2561
1.นักศึกษากมัพูชา 1 คน 1.นักศึกษากัมพูชา 1 คน 

รวม 69 คน รวม 69 คน 
หมายเหตุ หอราชพฤกษ์หญิง ภาคเรียนที่ 2/2560 หอราชพฤกษ์หญิง ภาคเรียนที่ 1/2561

1. เจ้าหน้าที่ 3 คน 1. เจ้าหน้าที่ 3 คน
2. นักศึกษากมัพูชา 3 คน 2. นักศึกษากมัพูชา 3 คน
รวม 278 คน รวม 278 คน
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ประมาณการรายรับเงินรายได้จากการบริการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ รายการ
ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ านวนเงิน 100% จ านวนเงิน 80% จ านวนเงิน 20%
1 เงินลงทะเบียนบัณฑิต 2,057,510 บาท 1,646,008 บาท 411,502 บาท
2 ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ 5,089,900 บาท 4,071,920 บาท 1,017,980 บาท
3 สนับสนุนรถยนต์ฯ 824,390 บาท 659,512 บาท 164,878 บาท
4 เงินบูรณะทรัพย์สิน 1,930,560 บาท 1,544,448 บาท 386,112 บาท
5 รายได้ค่าเก็บขยะ 195,210 บาท 156,168 บาท 39,042 บาท
6 รายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์ 182,780 บาท 146,224 บาท 36,556 บาท
7 รายได้ศูนย์วิทยบริการ 34,370 บาท 27,496 บาท 6,874 บาท
8 รายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 119,180 บาท 95,344 บาท 23,836 บาท
9 เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ 1,160,150 บาท 928,120 บาท 232,030 บาท
10 รายได้บริการน้ าดื่ม 432,740 บาท 346,192 บาท 86,548 บาท
11 รายได้ส่งเสริมวิชาการฯ 52,070 บาท 41,656 บาท 10,414 บาท
12 รายได้จากสระว่ายน้ า 532,640 บาท 426,112 บาท 106,528 บาท

รวมทั้งสิ้น 12,611,500 บาท 10,089,200 บาท 2,522,300 บาท

ข้อมูล งานคลัง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560



กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
เงินรายได้ 61

จัดสรร ร้อยละ 
กลุ่มที่  1 คณะ
1. คณะครุศาสตร์ 4,205,900 2.64
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,586,600 2.25
3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,857,800 2.42
4. คณะวิทยาการจัดการ 6,418,100 4.02

4.1 คณะวิทยาการจัดการ 4,558,900 2.86
4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1,859,200 1.17

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,843,600 1.16
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,843,400 1.16
7. งบกลางจัดสรรไว้ส่วนกลาง  94,230,972 59.08
8.  ศูนย์การศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,144,100 1.34
9. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3,564,000 2.23
10. บัณฑิตวิทยาลัย 

10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.โท) 3,445,200 2.16 
10.2 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.โท) 3,249,450 2.04 
10.3 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ป.โท) 8,700 0.01 
10.4 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 2,167,750 1.36 45



หน่วยงาน
เงินรายได้ 61

จัดสรร ร้อยละ 
10.5 สาขาวิชาฟิสิกส์  (ป.โท) 269,700 0.17 
10.6 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 1,006,300 0.63 
10.7 สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ป.โท 2,212,700 1.39 
10.8 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  (ป.โท) 479,370 0.30 
10.9 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  (ป.โท)  2,001,000 1.25 
10.10 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (ป.โท) 1,302,100 0.82 
10.11 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (ป.เอก) 3,467,240 2.17 
10.12 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.เอก)  718,620 0.45 
10.13 สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) 1,595,580 1.00 
10.14 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) 524,030 0.33 
10.15 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ป.เอก) 624,080 0.39 
10.16 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2,818,868 1.77 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานระดับส านัก/กอง ที่สามารถจัดสรรเงินได้
1. กองพัฒนานักศึกษา + ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา 6,019,300 3.77
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมฯ + ศูนย์วิทยฯ) 5,884,100 3.69

รวม 159,488,560 100

46

กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)
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กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายการ จัดสรร 80%

1. รายได้จากการบริการห้องพักและประชุมสัมมนา 3,896,910  บาท

2. รายได้จากการบริการอื่น ๆ 40,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,936,910  บาท
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กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้จากการบริการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ 

ที่ หน่วยงาน / รายการ
เงินรายได้จากการบริการ 61

จัดสรร 80% ร้อยละ
1 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1,687,664 16.73
1.1 เงินลงทะเบียนบัณฑิต 1,646,008 16.31
1.2 รายได้ส่งเสริมวิชาการ 41,656 0.41
2 งานทรัพย์สนิและรายได้ ส านักงานอธิการบดี 4,418,112 43.79
2.1 ค่าเช่าสิทธิประโยชน์ 4,071,920 40.36
2.2 รายได้บริการน้ าด่ืม 346,192 3.43
3 งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี 815,680 8.08
3.1 สนับสนุนรถยนต์ 659,512 6.54
3.2 รายได้ค่าเกบ็ขยะ 156,168 1.55
4 งานคลัง ส านักงานอธิการบดี 1,544,448 15.31
4.1 เงินบูรณะทรัพย์สิน 1,544,448 15.31
5 ศูนย์วิทยาศาสตร ์(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 146,224 1.45
5.1 รายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์ 146,224 1.45
6 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 122,840 1.22
6.1 รายได้ศูนย์วิทยบริการ 27,496 0.27
6.2 รายได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 95,344 0.95
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 928,120 9.20
7.1 เงินสนับสนุนงานวิจัย 928,120 9.20
8 คณะครุศาสตร์ 426,112 4.22
8.1 รายได้จากสระว่ายน้ า 426,112 4.22

รวมทั้งสิ้น 10,089,200 100.00 



งบประมาณแผ่นดิน
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สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบ
บุคลากร

งบ
ด าเนินงาน

งบลงทุน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม ร้อยละ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล - - - - 2,340,000 2,340,000 0.35

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ - - - - 2,285,000 2,285,000 0.34

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา - - - 12,855,000 - 12,855,000 1.93

แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

- - - 673,700 - 673,700 0.10

แผนงาน :  บูรณาการส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งและย่ังยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

- - - - 30,000,000 30,000,000 4.50

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 88,753,800 11,008,100 - 206,502,400 - 306,264,300 45.90

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน - 29,018,800 256,084,400 4,560,900 20,984,200 310,648,300 46.56

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 18,188,500 188,284,200 438,800 1,757,100 208,668,600

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ - 10,830,300 67,800,200 4,122,100 7,278,100 90,030,700

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ - - - - 11,949,000 11,949,000

แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า

- - - 500,000 1,500,000 2,000,000 0.30

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

- 162,400 - - - 162,400 0.02

ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 108,300.00 - - - 108,300

ผลผลิตที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี - 54,100.00 - - - 54,100

รวมทั้งสิ้น 88,753,800 40,189,300 256,084,400 225,092,000 57,109,200 667,228,700 100



งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล - - - - - - 2,340,000 2,340,000 

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (เป้าหมาย 800 คน) - - - - - - 2,340,000 2,340,000 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- - - - - - 1,000,000 1,000,000 

1.2 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ส าหรับบุคลากรภาครัฐนักศึกษา ประชาชนในจังหวัด
สกลนคร เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

- - - - - - 1,340,000 1,340,000 

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ - - - - - - 2,285,000 2,285,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทอ่งเที่ยว  
(เป้าหมาย 300 คน)

- - - - - - 2,285,000 2,285,000 

โครงการจัดท าฐานข้อมลูและพัฒนาองค์ความรู้ภาษา
ต่างประเทศของเส้นทางการทอ่งเที่ยวปราสาทขอมในพืน้ที่ 
ภาคอีสานตอนบนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

- - - - - - 2,285,000 2,285,000 

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา - - - - - 12,855,000 - 12,855,000 

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยทุธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ (4 โครงการวิจัย)

- - - - - 6,772,600 - 6,772,600 

2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยทุธศาสตร์ของประเทศ  ( 11 โครงการวิจัย)

- - - - - 2,964,300 - 2,964,300 



52

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่า
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดิน
และ

สิ่งก่อสร้าง
3. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้
ทีม่ีศักยภาพ  ( 8 โครงการวิจัย) 

- - - - - 2,702,100 - 2,702,100 

4. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อ
ทีส่นับสนนุการวิจัยและนวัตกรรม ( 1 โครงการวิจัย) 

- - - - - 416,000 - 416,000 

แผนงาน :  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูต้ลอดชีวิต

- - - - - 673,700 - 673,700 

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภฎัสกลนคร - - - - -
673,700

-
673,700

แผนงาน :  บูรณาการส่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งและย่ังยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

- - - - - - 30,000,000 30,000,000 

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ากล - - - - - - 30,000,000 30,000,000 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 88,753,800 11,008,100 - - - 206,502,400 - 306,264,300 

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย 88,753,800 11,008,100 - - - 206,502,400 - 306,264,300 
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งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

- 22,374,200 6,644,600 82,791,100 173,293,300 4,560,900 20,984,200 310,648,300 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- 14,745,600 3,442,900 47,490,900 140,793,300 438,800 1,757,100 208,668,600 

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

- 7,117,300 - 47,490,900 9,050,900 - - 63,659,100 

1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 3,820,475 - 20,084,100 200,900 - - 24,105,475 

1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1,600,975 - 12,625,000 - - - 14,225,975 

1.3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 1,695,850 - 14,781,800 8,850,000 - - 25,327,650 

2. สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 7,628,300 3,442,900 - 131,742,400 438,800 1,757,100 145,009,500 

2.1 งบกลาง (เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง) - 6,828,300 3,442,900 - 131,742,400 322,500 569,100 142,905,200 

2.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา - - - - - - 688,000 688,000 

2.3 กองกลาง - - - - - - - -

2.4 กองนโยบายและแผน ฯ - 350,000 - - - - - 350,000 

2.5 กองพัฒนานักศึกษา - 300,000 - - - - - 300,000 

2.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - 150,000 - - - 116,300 - 266,300 

2.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 500,000 500,000 
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งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

ผลผลิตที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ - 7,628,600 3,201,700 35,300,200 32,500,000 4,122,100 7,278,100 90,030,700

1. จัดการเรียนการสอนด้านสงัคมศาสตร์ - 4,046,450 - 17,449,900 500,000 - - 21,996,350 

1.1 คณะครุศาสตร์ - 1,198,050 - 7,817,400 - - - 9,015,450 

1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 1,246,350 - 6,158,500 - - - 7,404,850 

1.3 คณะวิทยาการจัดการ - 1,602,050 - 3,474,000 500,000 - - 5,576,050 

2. สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน
ด้านสังคมศาสตร์

- 3,582,150 3,201,700 17,850,300 32,000,000 4,122,100 7,278,100 68,034,350 

2.1 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี - 2,400,000 - 10,044,700 9,000,000 - 250,000 21,694,700 

2.2 ศูนย์วิทยบริการ ฯ (ศูนย์วิทยบริการ) - - - 15,000,000 - 1,200,000 16,200,000 

2.3 ศูนย์วิทยบริการ ฯ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) - - - 6,255,600 - - - 6,255,600 

2.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ - - - - - - 900,000 900,000 

2.5 กองนโยบายและแผน (งบพัฒนางานฯ) - 500,000 - - - - 150,000 650,000 

2.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - - - - 116,300 - 116,300 

2.7 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ศูนย์ภาษาฯ - - - 600,000 - - 1,000,000 1,600,000 

2.8 บัณฑิตวิทยาลัย - - - 950,000 - - - 950,000 

2.9 งบกลาง (เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง) - 682,150 3,201,700 - 8,000,000 4,005,800 3,778,100 19,667,750 
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งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ - - - - - - 11,949,000 11,949,000

1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ - - - - - - 5,776,800 5,776,800 

1.1 ฝ่ายโครงการพิเศษ (โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน ตชด.)

- - - - - - 300,000 300,000 

1.2 งานทรัพย์สนิและจัดหารายได้ - - - - - - 150,000 150,000 

1.3 งบกลาง (เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง) - - - - - - 150,000 150,000 

1.4 ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการบรกิารวิชาการ - - - - - - 5,176,800 5,176,800 

2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
และส่งเสริมตามนโยบายรัฐมนตร ี 

- - - - - - 6,172,200 6,172,200 

2.1 งบกลาง (เบิกจ่ายโดยส่วนกลาง) - - - - - - 6,172,200 6,172,200 

2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู (งบกลาง)

- - - - - - 1,980,000 1,980,000 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการฯ)

- - - - - - 1,500,000 1,500,000 

2.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง

- - - - - -
423,100 423,100
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งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

2.1.4 ค่าใชจ้่ายโครงการพัฒนาความรู้และสร้าง
เครือข่ายครูพี่เลี้ยงในรายวิชา สังคมศึกษาแก่โรงเรียน
ขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

- - - - - - 708,100 708,100 

2.1.5 ค่าใชจ้่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษส าหรบัครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (สถาบันภาษา ศิลปวัฒนธรรม + 
ส านักส่งเสรมิวิชาการฯ )

- - - - - - 761,000 761,000 

2.1.6 ค่าใชจ้่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษา 

- - - - - - 800,000 800,000 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า

- - - - - 500,000 1,500,000 2,000,000 

ผลผลิตที่ 1 ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - - 500,000 1,500,000 2,000,000

1. สืบสานและอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรม - - - - - 500,000 1,500,000 2,000,000 

1.1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(จ านวน 10 โครงการ)

- - - - -
500,000

- 500,000 

1.2 งบกลาง (จัดสรรให้หนว่ยงาน  20 โครงการ) - - - - - 1,500,000 1,500,000 



57

งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

แผนงาน - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก - หน่วยงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม
เงินเดือน ตอบแทนฯ

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

- 162,400 - - - - - 162,400 

ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 108,300 - - - - - 108,300

1. ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ - 108,300 - - - - - 108,300 

1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 108,300 - - - - - 108,300 

ผลผลิตที่ 2 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี - 54,100 - - - - - 54,100

1. ด าเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี - 54,100 - - - - - 54,100 

1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา - 54,100 - - - - - 54,100 

รวมทั้งสิ้น 88,753,800 33,544,700 6,644,600 82,791,100 173,293,300 225,092,000 57,109,200 667,228,700 



สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษางบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
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หน่วยงาน
จ านวน
นักศึกษา

(1)

รายหัว

(2)

จัดสรร

(3)

สาย คบ.
ด้านสงัคม

(4)

ป.โท/เอก

(5)

รวมจัดสรร

(6)=(3)+(4)+(5)

ด้านสงัคม

(7)=(6)

ด้านวิทย์ฯ

(8)=(6)
ด้านสงัคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์ (ค 1,722 + ว 97 +ก 255 +อ 147) 2,183 700 1,188,950 - 9,100 1,198,050 1,198,050 -
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 2,001 700 1,246,350 - - 1,246,350 1,246,350 -
คณะวิทยาการจัดการ 2,461 700 1,602,050 - - 1,602,050 1,602,050 -

รวม 6,645 2,100 4,037,350 - 9,100 4,046,450 4,046,450 -
ด้านวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,576 2,700 3,765,150 22,925 32,400 3,820,475 22,925 3,797,550
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 684 2,700 1,558,450 42,525 - 1,600,975 42,525 1,558,450
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 701 2,700 1,622,700 73,150 - 1,695,850 73,150 1,622,700

รวม 2,961 8,100 6,946,300 138,600 32,400 7,117,300 138,600 6,978,700
รวมทั้งสิ้น 9,606 10,200 10,983,650 138,600 41,500 11,163,750 4,185,050 6,978,700

หมายเหตุ : นักศึกษา ป.โท/ป.เอก  จ านวนทั้งสิ้น 25 คน
คณะครุศาสตร์ ป.เอก 13 ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.โท 7  ป.เอก 5 ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า  จ านวน 10 คน 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ป.โท  6 คน  ป.เอก 5 คน 
2. สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน จ านวน 3 คน 2. สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี ป.โท จ านวน  1 คน

*** หมายเหตุ 1. กรณีนักศึกษาร่วม ค่าวัสดุการศึกษา ให้ปันส่วน คณะหลัก 50% และ คณะร่วม 50% 
2. กรณีนักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาเทอม 2/60 ให้ค านวณรายหัว 50% ของงบประมาณรายหัว เช่น ด้านสังคมศาสตร์ รายหัว 700 บาท ให้คิด 350 บาท

ด้านวิทย์ 2,700 บาท ให้คิด 1,350 บาท



สรุปครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณทั้งสิ้น 256,084,400 บาท 

1. ครุภัณฑ์  จ านวน 52 รายการ เป็นเงิน 82,791,100 บาท 

2. สิ่งก่อสร้างปีเดียว จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน 47,450,900 บาท

3. ค่าสิ่งก่อสร้างรายการผูกพัน จ านวน  2 รายการ

เป็นเงิน 125,842,400 บาท 
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หน่วยงาน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รายการผูกพัน รวมทั้งสิ้น
1. คณะครุศาสตร์ 7,817,400 - - 7,817,400 

2. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,158,500 - - 6,158,500 

3. คณะวิยาการจักการ 3,474,000 500,000 - 3,974,000 

4. กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 10,044,700 22,900,000 125,842,400 158,787,100 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,255,600 15,000,000 - 21,255,600 

6. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 600,000 - - 600,000 

7. บัณฑิตวิทยาลัย 950,000 - - 950,000 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,084,100 200,900 - 20,285,000 

9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12,625,000 - - 12,625,000 

10. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14,781,800 8,850,000 - 23,631,800 

รวมทั้งสิ้น 82,791,100 47,450,900 - 256,084,400 

สรุปครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ าแนกตามหน่วยงาน
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ความร่วมมือทางวิชาการ

ค านิยาม

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อท าให้
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายมีการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
การสร้างเครือข่ายต้องมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ เครือข่ายในมหาวิทยาลัยเพื่อระดมและประสานสัมพันธ์
สรรพก าลังระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเอง และเครือข่าย
นอกมหาวิทยาลัย เพื่อระดมและประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย อาจจ าแนกออกได้อย่างน้อย 7 ประการ  ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 5. เพื่อการวางแผนร่วมกัน 
2. เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน 6. เพื่อการด าเนินงานร่วมกัน 
3. เพื่อการระดมความคิดร่วมกัน 7. เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลร่วมกัน
4. เพื่อการตัดสินใจร่วมกัน 



วัตถุประสงค์

1. ให้บริการวิชาการอยา่งมคีุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ของคนในชุมชน

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์
ในการด ารงชีวิตให้มีความสขุ

3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
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ค านิยาม

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม หมายถึง การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ได้จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการ
แบบให้เปล่า 
ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้  

1. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บค่าลงทะเบียน
2. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบให้เปล่า
3. บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง
4. บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ
6. บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศ

เพื่อนบ้าน

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
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ค านิยาม

โครงการหรือกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
1)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจ

ในวิถีชีวิต  และภูมิปัญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจยั 4 ในการด ารงชีวิต คือ อาหารพื้นบ้าน ยารักษาโรคและการรักษาโรค
แบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  บ้านเรือนหรือการตกแต่ง
อาคาร สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจเป็นกิจกรรมหรือโครงการ 
ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวด
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ท าอาหารไทย เป็นต้น หรือ กิจกรรมที่หน่วยงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่น ๆ  
เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน ในงานสัมมนาระดับต่าง ๆ หรือ การรณรงค์ให้บุคลากรและ
นักศึกษาแต่งกายชุดพื้นบ้าน  การน าผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอร์มประจ า
หน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ด้านต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มวรรณกรรม เป็นต้น
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ค านิยาม (ต่อ)

2)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ  ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง 
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชน
ท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อ และค่านิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันท าบุญ
เดือนสิบ การท าบุญวันว่าง เป็นต้น

3) โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบัน
ทางศาสนา โดยให้นับได้ทุกศาสนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขในปัจเจกบุคคลและ
สังคมโลก ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสวดมนต์และการตักบาตร การปฏิบัติธรรม
ในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น งานหล่อเทียนพรรษา การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า วันคริสต์มาส 
วันฮารีรายอ การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เช่น ห้องละหมาด ห้องฝึกสมาธิ เป็นต้น
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ค านิยาม (ต่อ)

4)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ ที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม
และคุณธรรม จริยธรรมในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทและเงื่อนไขต่างๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยู่ในยุค
ปัจจุบัน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขต รูปแบบงานใน
เรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์ ให้เกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แล้วยังช่วยสร้างกิจกรรมเพื่อการดึงดูดให้เยาวชนไทย
เกิดความตระหนักในเรื่องระบบคุณค่าและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การเข้าค่ายหรือ กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น ซึ่งอาจ
จัดส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เป็นต้น

5)  โครงการ หรือ กิจกรรมที่เป็นอิสระจากโครงการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทย และพื้นบ้าน 
ศิลปะการแสดง ของไทยและพื้นบ้าน ประดิษฐ์ศิลป์ไทยและพื้นบ้าน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
ต่าง ๆ อาจเป็นโครงการหรือกิจกรรม ทั้งในส่วนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการให้บริการการแสดงแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดง
หนังตะลุง และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ เช่น ตะกร้อไทย สะบ้า หมากขุม เป็นต้น หรือการน ากลุ่มนักศึกษา
หรือบุคลากร ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมทางศิลปะ
และวัฒนธรรมขึ้นเป็นต้น 
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ค านิยาม (ต่อ)

6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเป็นการแสดงถึงความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ
ต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้นการจัดให้นักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
มีประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ นั้น มีความส าคัญ
ต่อการด ารงอยู่อย่างมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 
อันเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของโลก   ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
ที่สื่อออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ์ศิลป์ งานหัตถกรรม ศิลปกรรม
ต่างๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตร์ ภาพถ่าย ภาพเขียนนิทรรศการ
วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ 
หรือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีสากลและดนตรีประจ าชนชาติต่างๆ 
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมประเภทต่างๆ เช่น นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เป็นต้น
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รายการ ด้านสังคม ด้านวิทย์ รวม
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 1,933,600 214,900 2,148,500

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา 912,000 688,000 1,600,000

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1,729,800 354,300 2,084,100

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา 1,000,000 - 1,000,000

5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ

1,702,600 - 1,702,600

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน

- 500,000 500,000

รวมทั้งสิ้น 8,002,600 1,032,600 9,035,200

งบรายจ่ายอื่น
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ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 17,218,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 1,980,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน
300,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการบริการวิชาการ 4,791,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
300,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ 385,500 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 1,500,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง 423,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายครูพี่เลี้ยง

ในรายวิชาสังคมศึกษาแก่โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
708,100 บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

761,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 800,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)
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ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม
1,000,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น (ต่อ)
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งบเงินอุดหนุน
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รายการ ด้านสังคม ด้านวิทย์ รวม
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมน าความรู้
116,300 116,300 232,600

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอน
และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

573,400 322,500 895,900

3) เงินอุดหนุนส าหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

432,300 - 432,300

4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

1,000,000 - 1,000,000

5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอาจารย์ และบุคลากรการศึกษา

500,000 - 500,000

6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ

1,500,000 - 1,500,000

รวมทั้งสิ้น 4,122,000 438,800 4,560,800



กระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ (ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว0220  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560)

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานติิบัญญตัิ

แห่งชาติในวาระที่ 2 เป็นการทราบยอดเงินตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว0220  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลงนามในสัญญา

จัดท าแบบรูปรายการและก าหนดราคากลาง 
(กรณีเป็นสิ่งก่อสรา้ง)
จัดท าคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และก าหนดราคากลาง 
(ราคาอ้างอิง) (กรณีเป็นครภุัณฑ)์

กรกฎาคม - สิงหาคม 2560

เผยแพร่รา่งขอบเขตของงานให้สาธารณชนวิจารณ์ 
(กรณีการจัดหาเกินห้าล้านบาท)
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  โดยก าหนดเป็นเงื่อนไข :
จัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 มีผลบังคับและได้รับจดัสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณแล้วเท่านั้น
พิจารณาคดัเลือกผู้เสนอราคา

กันยายน 2560

งานพัสดุ  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561
มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณ

ตุลาคม 2560

ห้วงเวลา



ก าหนดส่งค าขอตั้งงบประมาณ

ส่ง ง.200 และโครงการพร้อมไฟล์
ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฉบับเต็ม ดาว์นโหลดไฟล์ได้ที่ เว็บไซต์
http://plan.snru.ac.th

>> เอกสารประกอบการประชุมการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือ

>> เอกสารคู่มือการจัดท างบประมาณ
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1. ต าบลบ้านแพด  อ าเภอค าตากล้า
2. ต าบลสร้างคอ้  อ าเภอภูพาน
3. ต าบลท่าก้อน  อ าเภออากาศอ านวย
4. ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์
5. ต าบลค้อเขียว  อ าเภอวาริชภูมิ
6. ต าบลนาหัวบ่อ  อ าเภอพรรณนานิคม
7. ต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย
8. ต าบลเหล่าโพนค้อ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ
9. ต าบลม่วงลาย  อ าเภอเมืองสกลนคร
10. ต าบลบ้านแป้น  อ าเภอโพนนาแก้ว

พื้นที่บริการสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

10 ต าบล 10 อ าเภอ
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สรุปปรับลดงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน จัดสรร ปรับลด คงเหลือ

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
2,340,000 250,000 2,090,000

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2,340,000 250,000 2,090,000 

แผนงาน : บูรณาการการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

30,000,000 314,700 29,685,300 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,500,000 270,000 1,230,000


