
แนวนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. หลักการจัดทํางบประมาณเงนิรายได ้
 1.1 การจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังน้ี 

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยพ .ศ . 2553             
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   

(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน
เพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน
เพ่ือจัดการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพ่ือการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

(5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับและการจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษา             
เพ่ือปวงชน (กศ.ป.) ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

(6) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
(7) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2550 
(8) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) พ.ศ. 2549 
(9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) พ.ศ. 2549 
(10) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(11) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(12) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยการรับและการจ่ายเพ่ือการจัดการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RBM) พ.ศ.2557 

1.2 จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
      มุ่งเน้นผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี (พ .ศ . 2560 - 2579) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระยะ 20 ปี พ .ศ . 2560 - 2579 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี             
พ.ศ. 2561 - 2564 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2563 ตามแนวนโยบาย             
ของสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายของอธิการบดีและ
ทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ทั้ง 8 ข้อ ดังน้ี 

 
 



(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสํานึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

(8) ศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3  จัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดยยึดตามแผนและนโยบาย คือ 
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2) แผนการปฏิรูปประเทศ  
3) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) 
4) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  
5) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
6) กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2563 ตามแนวนโยบาย 

ของสภามหาวิทยาลัย  
7) นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564 

 
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ             
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว             
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้             
ในระบบเศรษฐกิจ 

 
 

 



  
 กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

1. ด้านความม่ันคง เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และทุกมิติ   

เป้าหมาย 
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

มีความ พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม  

ระหว่างประเทศ  
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ตัวชี้วัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านความม่ันคง 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทีก่ระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและทีม่ใิช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลาย 
มิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

เป้าหมาย  
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน  
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ตัวชี้วัด  
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
2. ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
4. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจยัการผลิตและแรงงาน 
ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 



3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้ง 

กายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 
เป้าหมาย  
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21  
2. สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ตัวชี้วัด  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  
ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสรา้งให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7. การเสริมสรา้งศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรม             

และลดความเหล่ือมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

เป้าหมาย  
1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้ามา 

เป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
3. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ  

ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
 ตัวชี้วัด  
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  

สังคมและเทคโนโลยี  
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคํานึงถึงความย่ังยืน

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             
เกิดผลลัพธ์ต่อความย่ังยืน 

เป้าหมาย  
1 อนุรักษแ์ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ใหค้นรุ่นต่อไปได้ใช้ 

อย่างย่ังยืน มีสมดุล  
2. ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ           

จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด  
1 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รบัการฟ้ืนฟู  
3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มลูค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรช์าติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมติรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 

ที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐ  

ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
เป้าหมาย 
 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทาํงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง            

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
2. ภาครัฐมขีนาดที่เล็กลง พรอ้มปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
3. ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
ตัวชี้วัด  
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
3. ระดับความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ  
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง             

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง การพัฒนา

ในทุกระดับ ทกุประเด็น ทุกภารกิจ และทกุพ้ืนที่ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาประเทศ  
4. ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
6. ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
1.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  

1. ด้านการเมือง  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่าง พรรคการเมืองดําเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองโดยสันติวิธี 

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงข้อมูลกัน
กะทัดรัดแต่แข็งแรง ทํางานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล             
จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

3. ด้านกฎหมาย  ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4. ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ทุกขั้นตอนมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนมีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
แข่งขันของประเทศ 

5. ด้านเศรษฐกิจ มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น             
มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

 
 



 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ

การรักษาฟ้ืนฟูและย่ังยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ             
การใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ํา ทางทะเลและชายฝ่ัง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 

7. ด้านสาธารณสุข  ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ            
มีเอกภาพกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี  
บนหลักการสร้าง นําซ่อม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็น 

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทํา
หน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกํากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณการรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 

9. ด้านสังคม  เพ่ือคนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่ เพียงพอต่อการดํารงชี วิต             
อย่างมีคุณภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยกภาครัฐ             
มีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการ    
ชุมชนได้ด้วยตนเอง 

10. ด้านพลังงาน ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและ             
การยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการ             
ด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานพลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับ
ด้านพลังงาน 

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีมาตรการควบคุม 
กํากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทย 
ปลอดทุจริต 

 
1.3.3 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบาย 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคณุภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็ง และยั่งยืน 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิต 
2. วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนําแนวพระราชดําริ และทาํนุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผูป้ระกอบการ 

ในการจัดการศึกษา 
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
 



 
ยุทธศาสตร์: ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 
เป้าหมาย/กลยุทธ์/โครงการหลัก 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการหลัก 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

 
บู รณ าก าร พั น ธ กิ จสั ม พั น ธ์ เพ่ื อ
ยกระ ดับ เศ รษ ฐ กิ จขอ งท้ อ งถิ่ น  
ที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. โค รงการ กํ าหนด พ้ื นที่ ค วาม
รับผิดชอบและจัดทําแผนในการ
ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. โค รงก าร บู รณ าการ พั น ธ กิ จ
สัมพันธ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ใช้
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

3. โครงการส่ งเส ริมและพัฒ นา
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ 

2. ด้านสังคม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา
สังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 

1. โครงการส่งเสริมและจัดการเรียนรู้  
2. โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลาง 
3. โค รงก าร บู รณ าก าร พั น ธ กิ จ

สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น  
3. ด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา

สังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  
2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือบริหาร

จัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมาย/กลยุทธ์/โครงการหลัก 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการหลัก 
1. การผลิตครรูะบบปิด/เปิด ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและ       

มีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู 

2. โครงการพัฒนาระบบการจัด
การศึกษา 

2. การพัฒนาศักยภาพครู พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็น
มืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบ 
การผลิตคร ู

2. โครงการพัฒนาอาจารย์เป็น
อาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา 



เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการหลัก 
3. โครงการศูนย์พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้วยระบบ 
Coaching and Mentoring และ 
Professional Learning 
Community 

3. การพัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตและพัฒนาครู 

สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
สู่การศึกษา 4.0  

1. โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมาย/กลยุทธ์/โครงการหลัก 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการหลัก 
1. ยกระดับความเป็น 

เลิศของ มรภ. 
 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาคุณภาพการบริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 

3. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร            
สหวิทยาการตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

1. โครงการจัดหาและเพ่ิมประสทิธิภาพ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง บูรณาการ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มี
ความพร้อมและเป็นจุดเด่นตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ใหม ่

3. โครงการความร่วมมือพัฒนา
หลักสูตรสหวิทยาการและบรูณาการ
การจัดการเรียนรู้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
องค์กรวิชาชีพ 

2. พัฒนาอาจารย์ 
 

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมือ
อาชีพ 
 

1. โครงการสร้างมาตรฐาน ฝึกอบรม
และพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพ 

3. คุณภาพบัณฑิต 
 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิต
เป็นคนดีมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
 

1. โครงการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2. พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าหมาย/กลยุทธ์/โครงการหลัก 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ โครงการหลัก 
1. แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ร่วมกําหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงการประกาศปฏิญญาราชภัฏ 60 
2. โครงการประกาศพ้ืนที่รับผิดชอบ 

รายมหาวิทยาลัย 
2. ระบบฐานขอ้มูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ 

การบริหาร 
- ระบบสนับสนุนการบริหาร 
- ระบบข้อมูลทางวิชาการ 
- ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 

3. การใช้ทรัพยากร 
 

จัดหาพัฒนา แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการศึกษา 

1. โครงการจัดทําแผนแม่บท จัดหา 
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

2. โครงการจัดทําข้อตกลงแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทางการศึกษา 

4. พัฒนาเครือข่าย สร้างเครือข่ายประชารัฐในการ
ทํางานตามพันธกิจ 

1. โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐ 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายในกลุ่ม 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5. จัดระบบงานสู่ความ 
    เป็นเลิศและเสริมสร้าง 
    ธรรมาภิบาล 

จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 

1. โครงการพัฒนาและประเมินระบบ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

2. โครงการศึกษา พัฒนา และแก้ไข
กฎหมาย เพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลยั 

 
1.3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 

วิสัยทัศน ์
                “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นครูของแผน่ดิน พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลด้วยนวัตกรรม” 
คําอธบิายวิสัยทัศน ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศที่พร้อมเป็นแหล่ง
เรียนรู้และนําสู่การถ่ายทอดสู่สังคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน พร้อมเข้าสู่สากลทั้งน้ีใช้
นวัตกรรมเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินการตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
ยุทธศาสตร/์เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้ม ี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญและ       

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับ 

สากล 
2.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 
2.2 บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3 อาจารย์ และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน

คุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ 

3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนบน   
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนและดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม 
และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนง 
ทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ม ี
    ประสิทธิภาพ 

4.1 มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศกัยภาพสูงขึ้น 
  

1.3.5 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
วิสัยทัศน์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพ้ืนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

คําอธิบายวิสัยทัศน์ 
 หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นแหล่งสรรพวิชาของชุมชนท้องถิ่น 
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมจัดเก็บ และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ 
ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและสากล ที่ชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกสามารถศึกษาเรียนรู้เพ่ือนําสู่
การพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืนระดับท้องถิ่น และระดับสากล 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดังน้ี 

1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



 
ยุทธศาสตร/์เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคณุภาพ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญและมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 2.1 นักศึกษา บัณฑิต และประชาชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน 

2.2 บัณฑิตมีคุณธรรม และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3 อาจารย์ และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน

คุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ 

3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนและดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
และได้รับการยอมรับในระดับสากล 

3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนง 
ทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 4.1 มหาวิทยาลัยมกีารบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศกัยภาพสูงขึ้น 
 
 1.3.6 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563 
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. เป้าหมายหลัก  ทั้งด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต และ 
งานวิจัยและบริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
   1.1 มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “การให้โอกาส” นักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าสู่อุดมศกึษาด้วยรูปแบบหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายเพ่ือนําไปสู่องค์กร           
แห่ง “Knowledge and Learning Center” 
   1.2 บัณฑิตมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมทีกัษะวิชาชีพ” ที่สอดคล้อง         
กับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   1.3 นักศกึษามีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน    
รักการเรียนรู้ (Love to Learn) และพร้อมปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ (Relearn) มจีติใจของการเป็นผู้ประกอบการ  
มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และเข้าใจความเป็นสากล     
(Local – Thai and Global – Thai) 
 
 

   



1.4  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง (Model) หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ ดี    
(Good Practice) ของการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านภูมิปัญญามนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
(Human Wisdom, Economic Wealth, Social Well – being and Environment Wellness) และมีความ
เช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก (Asian and Global Connect) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  2. แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
  เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายหลักดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยซึ่งกําหนดแนวนโยบายเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  2.1 Positioning / The Right Direction (ตําแหน่งและทิศทางของมหาวิทยาลัย) 
  (1) พ้ืนที่เป้าหมาย (Target  Area) ในระดับต่าง ๆ 

 ระดับท้องถิ่น 
- สกลนคร  นครพนม  มกุดาหาร (กลุม่สนุก) 

 ระดับภาค 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ระดับภูมิภาค 
- อาเซียน เน้นประเทศ ลาว เวียดนาม 

    - อาเซียน + 3  เน้นประเทศ จีน 
    - อาเซียน + 6  เน้นประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
  (2) กลุ่มเป้าหมาย (Target  Group) 

 นักเรียน ม.6 / ปวช. ในท้องถิ่น 
 ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ / เอกชน / ผู้ประกอบการในท้องถิ่น / ผู้สูงวัย 
 นักเรียน / นักศึกษาจาก ลาว เวียดนาม จีน 

  2.2 Sizing / The Right Size or Smart Size 
  (มหาวิทยาลัยควรมขีนาดที่เหมาะสมและพัฒนาตามแนวคิดจาก “Small is 
Beautiful”สู ่“Small is Powerful”) 
   (1) แนวโน้มจํานวนนักเรียน / เด็กวัยเรียนลดลง จํานวนนักศึกษาที่เหมาะสม
โดยประมาณ 

   จํานวนนักศกึษาใหม่แต่ละปี  ~  2,200 ± 10%  คน 
 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด       ~  9,000 ± 10%  คน 

   (2) จํานวนบุคลากร / คณุวุฒิ – ศักยภาพ สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา / หลักสูตร 
   (3) โครงสร้างพ้ืนฐาน / อาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ – ICT ที่เหมาะสมกับจํานวน
นักศึกษา – บุคลากร 

  2.3 งานจัดการศึกษา (จัดการศึกษาตามความต้องการท้ังระดับท้องถ่ินและ
ระดับประเทศตามแนวคิด  Demand Create Supply) 
   (1) Degree Program ร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาให้มีจุดเด่นสะท้อนอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยและเทา่ทันการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 
 
 



 พัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด T – Shap Curriculum Development 
 มีการแลกเปลีย่นนักศึกษากับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค (Student  

Exchange Program) 
   (2) Non – degree  Programเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นความรู้หรือประสบการณ์
ใหม่ ๆ หรือหลักสูตรที่เป็นความต้องการขององค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ / เอกชน (Demand Side) 

 สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร/ บุคลากรในท้องถิ่น /  
ครู – บุคลากรทางการศึกษา / ผู้สูงวัย 

 สําหรับนักศึกษาจากลาว เวียดนาม และจนี 
   (3) Work Integrated Learning (WIL) บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน 
ในท้องถิ่น 
   (4) Entrepreneurship / Entrepreneurial Culture สร้างวัฒนธรรมการเป็น
ผู้ประกอบการ 
   (5) การจัดการศึกษาโครงการ “ทายาทเกษตรกร” เพ่ือสรา้งเกษตรกรรุ่นใหม่กลับสู่
ท้องถิ่นโดยพัฒนาจาก  Traditional Farmer ไปสู่ Smart Farmerต่อไป 
   (6) พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มทีักษะแห่งศตวรรษที่  21  โดยเฉพาะด้าน 
Soft Skill 
   (7) พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ภาษาที ่2) และภาษาอาเซียนหรือภาษาจีน 
(ภาษาที่ 3) ใหแ้ก่นักศึกษาและบุคลากรทุกประเภท 
   (8) ปรับกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้เกิดสมดุลระหว่าง Teaching, 
Coaching และ Facilitating โดยใช้ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย (Smart Devices) ในการอํานวยความสะดวก 
(Smart Classroom)  
   (9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา “อาจารย์มืออาชีพ” (Professional or 
Smart Teacher) ที่เป็นแบบอย่างและสอดคล้องกับยุคสมยั 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนวิถีธรรมฯ ให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

 

 2.4 งานวิจัยและบริการวิชาการ 
   (1) วิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยใช้ Area Based / Community Based  
Research ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) ใช้แนวคิด Ecosociety ในการดูแลฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือใหม้นุษย์อยู่ร่วมกับนิเวศ
ได้อย่างมีดุลยภาพ เช่น ศึกษาการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว, ป่าเศรษฐกิจชุมชนเพ่ืออาชีพ เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง ขยายไปสู่การพ่ึงพากันเองภายในชุมชน / ระหว่างชุมชนเพ่ือการพัฒนาระบบนิเวศอย่างย่ังยืนต่อไป 
   (3) ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (Bio - Diversity) เพ่ือวิจัย ตลอด 
Value Chainของพืชอาหาร, พืชสมุนไพรและผลผลิตทางเกษตรทั้งพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเพ่ือ “สร้างสรรค์คุณค่า” 
(Value Creation) และทําให้เกิด “มูลคา่” นําไปสู่ OTOP Village / OTOP Market  
   (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทีจ่ําเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ (Local Economy, การค้าชายแดน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ)  
ด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกําลังคนในท้องถิ่น / ภาค  
   (5) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ



โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพ่ือนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษาในท้องถิ่น 
   (6) ศึกษาแนวโน้มการวิจัยเก่ียวกับ Mindfulness และ Executive Functions 
(EF) กับการพัฒนาเด็กเล็กโดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา (Mindfulness Research Project) 
   (7) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างกรณีตัวอย่าง (Model) ในการ
ส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงวัย เพ่ือรองรับ Aging Society (Care Center Model) 
   (8) การบริหารจัดการงานวิจัยโดยตระหนักถึงความสําคัญตลอด Value  Chain 
(ห่วงโซ่คุณค่า) เพ่ือนําไปสู่การสร้างทั้ง “คณุค่า” และ “มูลค่า” 

  2.5 งานด้านวัฒนธรรม 
    (1) ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น (CultureDiversity) เพ่ือ 
พัฒนาต้นแบบของCulture Mapping (อาจใช้ Theme ที่หลากหลาย เช่น แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แผนที่ 
พระป่า / พระดี, แผนที่ปราสาทผึ้ง เป็นต้น) เพ่ือนําไปสู่การสร้างรายได้ในรูปแบบของ Culture  Tourism / 
High Value Service - Tourism 
   (2) สํารวจและส่งเสริมช่างฝีมอืพ้ืนบ้าน โดยร่วมกับชุมชนพัฒนาช่างฝีมือพ้ืนบ้าน
ไปสู่ Art and Craft Village / Art and Craft Market เพ่ือพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

  2.6 งานด้านบริหารจัดการ 
   (1) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆโดย
ใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Management Tools) ให้เหมาะสมกับองค์กร 
   (2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งด้าน
วิชาการ / วิชาชีพ / ภาวะผู้นํา / กรอบความคิด (Mind - Set) ให้ทนัต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
   (3) พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย 
(Smart Devices)  อย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Smart Campus และ Healthy Organization 

  (4) บริหารจัดการโดยให้ความสําคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้ง  
Internal และ External Value Chain Management  

  (5) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
   (6) สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสทํางานร่วมกับองค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ – ประสบการณ์  (Professional Leave) 
   (7) ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในการสร้างรายได้และพัฒนานักศึกษาให้มี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 
   (8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทําผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ที่หลากหลายและมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
   (9) ปรับปรุงหรอืออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มีความทนัสมัย มคีวามยืดหยุ่น คล่องตัวในการปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง            
ในยุค Thailand 4.0 
  
 
 
 
 



 3. จุดเนน้ของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          3.1 ด้านการจัดการศกึษา 

(1) พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู             
โดยใช้ School – Integrated Learning (โรงเรียนตาม “โครงการกองทุนการศึกษา” “โรงเรียนร่วมพัฒนา” 
(Partnership School) และโรงเรียนในเครือข่าย) และคณะต่าง ๆ ที่มีศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันผลิตและ
พัฒนาครูคุณภาพสูง/ ครูคุณภาพเป็นเลิศ 

(2) คณะทุกคณะและศูน ย์ วิชาศึกษาทั่ วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ             
Non – degree  Program เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาและสอดคล้องกับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive World) และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  

(3) ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับ             
การทํางาน (Work Integrated Learning) เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้
ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทําหลักสูตรร่วมกันเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น             
ในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non – degree  Program  

(4) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน/การเรียนรู้         
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งการ Teaching, Coaching และ Facilitating พัฒนาห้องเรียน ให้เป็น Learning Space 
(Learn for Life, rather than Learn for Test) และเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ (Focus on Skills, 
rather than on Knowledge) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) และปรับตัวให้ทันต่อโลก
แห่งการเปลี่ยนแปลง 

(5) ดําเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” และ “โครงการให้โอกาสทางการศึกษา” 
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ 

(6) การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของ “การจัดการศึกษา” นอกห้องเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะ
ทางด้าน Soft Skill  

3.2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
(1) ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกําหนดพื้นที่

เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพ่ือสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับคณะน้ัน ๆ 

(2) ใช้แนวคิด Ecosociety ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพ่ือ
อาชีพ และการพ่ึงพาตนเอง ไปสู่การพ่ึงพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทําฐานข้อมูลและ
แผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครัว 

(3) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพ่ือนําไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา 

(4) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุข
ภาวะผู้สูงวัย (Care Center or Wellness Center) เพ่ือรองรับ Aging Society  

(5) สนับสนุนทั้ งด้ านการพัฒนาและการให้ ทุ นสนับสนุน นั ก วิจั ยรุ่ น ใหม่             
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัย
มาก่อนเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2 – 3 คน) 



(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกําลังคน
ในท้องถิ่น / ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกําลังคน    
ในท้องถิ่น / ภาค 

3.3 งานด้านวัฒนธรรม 
ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพ่ือพัฒนาต้นแบบ 

(Model) ข อ ง  Culture Mapping, Culture Tourism /  Art and Craft Village /Art and Craft Market             
เพ่ือการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 

3.4 งานด้านบริหารจัดการ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุน             

ทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้นํา/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สําคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของ             
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมทํางานกับองค์กร            
ทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave) 

(2) พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ ง 
Learning Space / Co – Working Space / Co – living Space) โดยใช้เครื่องมือและการบริหารจัดการ              
ที่ทันสมัย (Tools of Management and Smart Device) เช่น Smart Classroom, Internet in the Campus, 
Smart Office, อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภูพานเพลซ) เป็นต้น 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทําผลงานทางวิชาการในรูป     
แบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

(4) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ             
เพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

(5) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดต้ังกองทุนต่างๆ             
ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0 

 
 1.3.7  นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
พ.ศ. 2561 - 2564 
 
 วิสัยทัศน ์
                 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างความคุ้มค่าให้ท้องถิ่น” 

นโยบายการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 

เป้าหมาย :เพ่ือสร้างบัณฑิต “เป็นคนดี มีจติสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” 
1.1 การพัฒนานักศึกษา 

1.1.1  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ ห ล าก ห ล าย  ไ ด้ แ ก่  Project Based Learning, Problem Based Learning (PBL), Creativity Based 
Learning (CBL) จิตปัญญาศึกษา เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม             
เป็นการพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และปัญหา 
 1.1.2 ส่งเสริมการบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน(Work Integrated Learning : WIL) 



ให้ เด่นชัดย่ิงขึ้น  โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและการรับนักศึกษาโครงการทายาทเกษตรกรเพ่ือสร้าง             
Smart Farmer 
 1.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non degree Program) 
เน้นพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะ และทัศนคติ 
 1.1.4 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ผ่านหลักสูตรการอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access learning) และการทดสอบของศูนย์ภาษา 
 1.1.5 ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง/ห้องเรียน/สื่อการเรียนรู้         
เพ่ือการเป็น Smart University/ Smart Classroom ซึ่งตอบสนองการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 1.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมให้เป็นนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบ 
ในการบ่มเพาะเยาวชนลูกหลานตามปรัชญา/ ของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ             
มีความสุขใฝ่เรียนรู้และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม ตามหลักธรรม ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียงเพ่ือความสุข            
อันย่ังยืนของชีวิตและสังคม 
 1.1.7  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือผลิตและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพด้วย 
จิตวิญญาณและเป็น Change Agent ที่กล้าคิด กล้าลงมือทําในส่ิงที่สร้างสรรค์เชิงคุณค่า โดยสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนวิถีธรรมและคณะครุศาสตร์อย่างใกล้ชิดย่ิงขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาสายครูได้ใช้โรงเรียนวิถีธรรมเป็น
แหล่งเรียนรู้/ฝึกประสบการณ์ 
 1.1.8  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ศตวรรษที่ 21/Soft Skills ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ทัศนคติที่ดี การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และสร้าง 
Spirit of SNRU ( Care, Share, Fair & Clear ) 
  1.1.9  ส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษา สานต่อโครงการบ้านทานตะวันให้มีความ   
เข็มแข็งย่ังยืนและการรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น คนดี กิจกรรม/กีฬาดีเด่น โดยมีกระบวนการพัฒนา 
นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 1.2 การพัฒนาอาจารย์ 
1.2.1  สนับสนุนการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีการหลากหลาย 
1.2.2  สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิ/ศักยภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
 1.2.3  สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรู้ (New Mindset) ด้วย 

กระบวนการ Active Learning ที่หลากหลาย ได้แก่  PBL, CBL, จิตตปัญญาศึกษา โดยผ่านการอบรมสัมมนา 
และเสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนครูเพ่ือศิษย์ (PLC) 

1.2.4  จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ไปศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 
ในสาขาที่มีความจําเป็นและจะเป็น  Change  Agent ในอนาคต เช่น การศึกษาแบบองค์รวม เป็นต้น  

1.2.5 มีกระบวนการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (New Academic Staff : NAS) ให้เข้าใจ 
วัฒนธรรม/บริบท องค์กรเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตลอดจนมีแรงบันดาลใจในการทําหน้าที่ครูเพ่ือศิษย์อย่างตระหนัก 
ถึงคุณค่าความสําคัญ 
 
 
 
 
 



1.3 การพัฒนาหลักสูตร 
1.3.1 พัฒนาหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 

และกรอบ TQF 
1.3.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree Program) โดยเน้นเน้ือหาที่ทันสมัย 

เท่าน้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการนักศึกษาและบุคคลภายนอกผู้สนใจ 
1.3.3 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดการ 

เรียนการสอนด้านภาษา ได้แก่ วิชาโทภาษาเวียดนาม วิชาโทภาษาจีน  
1.3.4 พัฒนารายวิชาใหม่ๆในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น  

วิชาการเป็นผู้ประกอบการ หมากล้อม อาเซียนศึกษา และเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรให้มากขึ้น     
เช่น  English for Sciences, English for Social science 

1.3.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเลือกเสรี วิชาศึกษาทั่วไปได้ตามความสมัครใจ 
มากย่ิงขึ้น 

2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ 
เป้าหมาย: มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ นําไปสู่การบริการและเป็นที่พ่ึงของ 

ท้องถิ่น 
2.1  บูรณาการการจัดการศึกษาเรียนรู้ กับ การศึกษาวิจัย และบริการวิชาการ แก่สังคม โดยมี 

ชุมชนท้องถิ่นเป็น “ฐาน” สําคัญ เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการพัฒนา “คน” และ“ท้องถิ่น” 
2.2  กําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยที่เน้นความเป็นท้องถิ่น เช่น  หนองหารศึกษา ภูพานศึกษา  

แอ่งสกลนคร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาติพันธ์ุ หมู่บ้านราชภัฏ เขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนมมุกดาหาร การค้า
ชายแดนไทย - ลาว เป็นต้น 

2.3  เสริมสร้างทีมวิจัยที่เข้มแข็ง 
2.4  ส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีนักวิจัยอาวุโสเป็นพ่ีเลี้ยง 
2.5  จัดสรรทุนวิจัยให้คณะในอัตราที่เพียงพอ/สอดคล้องกับมาตรฐานงานวิจัย 
2.6  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
2.7  ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
2.8  ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน และการพัฒนาหลักสูตร  

 3. ด้านการทํานุบํารุงและวัฒนธรรม 
3.1  พัฒนาอาคาร 1 ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 

ภูมิปัญญา ฯลฯ ของเยาวชนรุ่นหลัง 
3.2  พัฒนาศูนย์ภาษาให้มีความสมบูรณ์ทันสมัย เพ่ือดึงดูดให้นักศึกษา บุคลากร เข้ามาเรียนรู้ 

และเป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาด้านภาษาของนักศึกษา บุคลากรที่มาตรฐาน 
3.3  สนับสนุนการศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.4  สนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ของอาจารย์และนักศึกษา 
3.5  อนุรักษ์และส่งเสริมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1  มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมมาภิบาล สร้างการมีส่วนร่วม 

ร่วมคิดร่วมใจ ร่วมทําหน้าที่เพ่ือองค์กรแห่งความสุข (Head, Heart, Hand for Healthy Organization) 
  4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตําแหน่งตามสายงานของสายสนับสนุน
วิชาการ 



4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับสูงให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
4.4  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งการศึกษา การฝึกอบรมและการศึกษา 

ดูงานภายใต้ความสมเหตุ สมผลและตรงตามสมรรถนะในสายงาน 
4.5  ปรับสถานภาพ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรให้มีความเหมาะสม ภายใต้ 

กฎระเบียบของทางราชการและของมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยให้ 
4.6  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านที่พักอาศัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จําเป็นสําหรับ 

นักศึกษาและบุคลากร 

  1.4 จัดต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือนํามาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในส่วนที่งบประมาณแผ่นดินไม่อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาการบริหารจัดการศึกษา และดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามนโยบายและแผนงาน 
ของรัฐบาล 7 แผนงาน  7  โครงการ 1 รายการ 6 ผลผลิต ดังน้ี 
  1.  แผนงาน : บูรณาการการพฒันาพืน้ทีร่ะดับภาค 
      1) โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
      2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 
      3) โครงการยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 

2. แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
    1) โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. แผนงาน : บูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ 
                 เท่าเทียมและทั่วถึง 

      1) โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 
                                      ด้วยสะเต็มศึกษาและสตีมศึกษา     

4.  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
    1) รายการบุคลากรภาครัฐ 
5.  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    ผลผลิตที่ 1 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ผลผลิตที่ 2 ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    
    ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลผลิตที่ 4 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.  แผนงาน : ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพือ่ความยั่งยืน 

      1) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
                  2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 
                      จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             7. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ผลผลิตที่ 5 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

                                  ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 1.5 เกณฑ์ในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรร
เงินรายได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเงินแต่ละประเภทและพิจารณาให้ครอบคลุมภารกิจการบริหารงาน
ของหน่วยงานโดยพิจารณาจัดสรรในลักษณะที่เป็นงบประจํา 



 

2. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 งบรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหมายถึงกลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณสําหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจําแนกออกเป็น 
5 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ 

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กําหนด 
ให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

2. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุง เงินอุดหนุนการศึกษาและวิจัยและ
รายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี 

5. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหน่ึง หรือรายจ่ายที่
สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี 
 ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ และการประมาณการรายจ่ายตามแนวทางดังต่อไปน้ี 

1. จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยยึดตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

2. จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามแนวนโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2.1 ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ กําหนดในระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรายได้นักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 (เฉพาะนักศึกษาใหม่), ภาคเรียนที่ 
2/2561, ภาคเรียนที่ 1/2562 และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 (เฉพาะนักศึกษาใหม่), ภาคเรียนที่ 2/2561, 
ภาคเรียนที่ 3/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 
 2.2  การจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานให้ดําเนินการดังน้ี 
   2.2.1  งบค่าใช้จ่ายประจํา 

- ค่าจ้างอาจารย์อัตราจ้างให้คณะต่างๆ ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการฯ พิจารณา
กําหนดอัตราจ้างตามสภาพความต้องการความขาดแคลนของสาขาวิชาโดยพิจารณาจากภาระงานช่ัวโมงสอน  
และให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ค่าจ้างช่ัวคราวให้เสนอการจ้างจริงตามที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน กรณีที่ขอจ้างเพิ่มตาม
ภารกิจโครงสร้างใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 หน่วยงานต้องแสดง
เหตุผลและความจําเป็น ภาระงาน และแสดงผลกระทบหากไม่ได้รับจัดสรรอัตราดังกล่าว เป็นเอกสารประกอบ 
กรณีที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมอัตรา ลูกจ้างช่ัวคราวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ให้แนบหนังสืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา 



- งบบริหารหน่วยงานจัดสรรเป็นค่ าใช้จ่ ายในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ได้แก่ ค่าวัสดุสํานักงานค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยจัดสรรเงิน
รายได้เพ่ิมจากงบแผ่นดินและภารกิจที่เก่ียวข้อง 

 
- ค่าสาธารณูปโภคของแต่ละหน่วยงาน ตามความจําเป็น 
- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งในระดับ

คณะและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้การรับแนวคิด รวมท้ังการปรับเปลี่ยนการดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ซึ่งนําไปสู่การพัฒนางานการบริการที่มีคุณภาพตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้รักและ
เสียสละเพ่ือองค์กรและรองรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
   2.2.2 งบพัฒนาหน่วยงานต้องเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนของงบพัฒนา
ที่นอกเหนือจากงบค่าใช้จ่ายประจํา 

- งบ พัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามกรอบของ             
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2563 ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร             
พ.ศ. 2561 - 2564 และเป็นโครงการที่สามารถตอบตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

- งบพัฒนาในส่วนของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการดําเนินงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ให้เสนอเป็นโครงการ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ 
สํานัก สถาบัน กอง เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ และให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 

2.3 เกณฑ์การพิจารณาโครงการ 
2.3.1 เป็นภารกิจตามจุดเน้น และสอดคล้องกับกรอบของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2563     
ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายของ
อธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2564 และเป็นโครงการที่สามารถ
ตอบตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
   2.3.2 วงเงินงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินที่ควรได้รับการจัดสรร (กรณีที่ส่วนราชการมีวงเงินรายรับ) 
   2.3.3 กรณีที่หน่วยงานมีโครงการที่เสนอมหาวิทยาลัยเกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัย
พิจารณาจัดสรรให้เฉพาะที่เป็นโครงการตามข้อ 2.3.1 

3. การจัดทําประมาณการรายรับ 
 3.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา เป็นเงินที่ได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในทุกระดับ
การศึกษาและทุกโครงการของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าลงทะเบียนการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าปรับและเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา นักเรียน ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัย รายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้จากการจัดการเรียนการสอนและการฝึกงาน เช่น 
ผลิตผลผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ให้จัดทําประมาณการรายรับ 
 3.2 เงินรายได้จากวิสาหกิจ เป็นเงินที่ได้รับจากการประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นธุรกิจ
และเป็นหน่วยงานบ่มเพาะนักศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานบริการสังคม และเพ่ือเป็นหน่วยงานแสวงหารายได้ 
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยมีโครงการและหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ 



 3.3 การประมาณการรายรับนักศึกษาต้ังแต่รุ่นปีการศึกษา 2557– 2561 ประมาณการจากเงิน     
ค่าบํารุงการศึกษาที่เก็บแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อ 3.1 และ 3.2 ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ให้คิดประมาณการวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
โดยปรับลดนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าปี 2557– 2561 (ปรับลดไว้สําหรับการออกกลางคันของนักศึกษา) ตามเกณฑ์ดังน้ี 
   3.3.1 นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาที่รับจริงปรับลด ร้อยละ 5 และนักศึกษา
คงเหลือจากแผนรับนักศึกษา ปรับลด ร้อยละ 60  
   3.3.2 นักศึกษาช้ันปี 2 - 5 ภาคเรียนที่ 2/2561,3/2561 และ ภาคเรียนที่ 1/2562         
ใช้จํานวนจากนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ปรับลด ร้อยละ 5 
   3.3.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าปี 2562 ปรับลดร้อยละ 50 รวมกับงบประมาณรายได้
อ่ืนๆ แล้วนํามาจัดสรรวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้ 

 4. การจัดทําประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
 4.1 จัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณ
การรายได้ประจําปีงบประมาณนั้นๆ หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ส่วนที่เหลือให้กันไว้เพ่ือขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม เมื่อมีความจําเป็นหรือจัดสรรเป็นรายจ่ายอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หรือสมทบ
เป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย 
  เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินรายได้ตามข้อบังคับข้อ 8 (3)             
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวรรคแรกน้ัน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายเพื่อ
ใช้จ่ายตามความเหมาะสม  หรือสมทบเป็นเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยได้  โดยให้มีระเบียบการใช้จ่ายตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 4.2 มหาวิทยาลัยอาจเสนอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
วงเงินตามข้อ 13 หรือจากรายได้ที่เพ่ิมเติมจากการประมาณการรายได้ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  ได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีที่จะดําเนินการได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  ในกรณีที่มี เหตุจําเป็นเร่งด่วนที่จะจัดสรรเงินรายได้ประจําปีงบประมาณส่วนที่ กันไว้ให้
มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามขั้นตอนการเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
เพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีต้องไม่เกินวงเงินที่กันไว้ของเงินรายได้ประจําปีงบประมาณน้ันๆ 
  4.3 การต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของงาน/โครงการ/กิจกรรมซึ่งใช้จ่ายจาก
งบประมาณทั้งสองแหล่งคืองบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดินเป็นหลักและต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินโดยให้เกิดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วนของงบประมาณท่ีนํามาดําเนินการแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรมและมีความชัดเจนในภาพรวม
มหาวิทยาลัย 
  4.4 การจําแนกประเภทรายจ่าย  ใช้หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 21 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0702/ว 99 ลงวันที่ 



14 กันยายน 2549 หนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 หนังสือสํานักงบประมาณท่ี นร 
0704/ว 49 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0404/ว 26 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557หนังสือ
สํานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 และหนังสือสํานักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 
0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 หนังสือสํานักงบประมาณ  ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 
  4.5 การต้ังงบประมาณด้านบุคลากรขอให้ดําเนินการต้ังงบประมาณแยกให้ชัดเจนตามประเภท
ของการจ้างได้แก่ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนลูกจ้างช่ัวคราวรายวันให้ต้ังงบประมาณร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดต้ังคําของบประมาณไว้ที่หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง
ต้ังงบสําหรับเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพของลูกจ้างช่ัวคราวและเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน และเพ่ิมค่าครองชีพ
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับขนาดอัตรากําลังในภาพรวม           
ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างๆ และมีสัดส่วนที่เหมาะสม ตามความสามารถและลักษณะของงานจึงมีหลักการ
และแนวทางในการต้ังงบประมาณด้านงบบุคลากรเพ่ือให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดดังน้ี 

1) ให้หน่วยงานเสนอกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม  เพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดสรร
อัตรากําลังเพ่ิมเติม 

2) ไม่เพ่ิมอัตราใหม่ของลูกจ้างช่ัวคราว ยกเว้นหน่วยงานจัดต้ังใหม่หรือหน่วยงานที่ ยัง
จําเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติงานประจํา โดยมีการกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องใช้
อัตรากําลังที่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้าน  และต้องได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มรกาคม 2561  

3) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการที่ได้รับจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน กรณีที่บรรจุบุคคลจากลูกจ้างปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว ให้หน่วยงานยุบอัตราที่เป็นเงินรายได้และ
ลดวงเงินในส่วนของการจ้างรายเดิมลงตามวงเงินจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยกเว้นหน่วยงานท่ีมีเหตุผลความจําเป็น 
ต้องนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

4.6 การต้ังงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ให้พิจารณาต้ังงบประมาณจากฐาน
การใช้จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1) ค่าสอนพิเศษ ควรพิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ 
ขาดแคลนบุคลากรทําการสอน 

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรไม่ควรสูงมากควรพิจารณาขอต้ังและอนุมัติ
ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด 

3) ให้ทุกหน่วยงานต้ังงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคมของค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน     
ในอัตราร้อยละ 5 ทุกอัตรา โดยรวมไว้ในรายการย่อยของหมวดค่าใช้สอย 

4) ค่าวัสดุควรเน้นให้สาขาวิชาจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในสัดส่วนที่สูงกว่าวัสดุสํานักงาน 
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไปต่างประเทศจะต้องยึดตามแนวทางแนวปฏิบัติในการ

เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว โดยงบประมาณเงินรายได้สําหรับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2561 

4.7 การต้ังค่าสาธารณูปโภคสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ให้แยกงบประมาณรายการย่อยว่าเป็น ค่าไฟฟ้า  ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และค่าอ่ืนๆ  ให้ต้ังงบประมาณตาม



ความจําเป็นอย่างแท้จริงเท่าน้ัน โดยไม่ควรสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และให้คํานึงถึงการนําเงิน
งบประมาณแผ่นดินมาสมทบด้วย กรณีมีอาคารใหม่ ให้ต้ังงบประมาณเท่าที่จําเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การประหยัดพลังงานของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

4.8 การต้ังงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1) มุ่งเน้นสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยให้ความสําคัญ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์การศึกษามากกว่าครุภัณฑ์
สํานักงาน  ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้งาน ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือขอต้ังงบประมาณ
ประจําปีไม่ทันกาล 

2) การต้ังงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ให้จัดทําแผนความต้องการครุภัณฑ์ โดยลําดับ
ความสําคัญ  ทั้งน้ีควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และบริหารการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ และแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์เดิมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ให้ต้ังครุภัณฑ์ตามความ
จําเป็นและประหยัด เช่น ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และครุภัณฑ์เพ่ือ
รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาครุภัณฑ์ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดลําดับครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาให้จัดลําดับเป็นลําดับต้นๆ กรณี
ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะโดยส่วนกลางกําหนด ให้ทุกหน่วยงานต้ังตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่าน้ัน เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3) การโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในระหว่างปี 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เก่ียวข้องกับงบลงทุน  ให้คณะ/หน่วยงาน นําเสนอเหตุผลความจําเป็น เสนอ
อธิการบดีอนุมัติ  ผ่านกองนโยบายแผน  ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน  คณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ  และให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการโอนเปล่ียนแปลงรายการ  และรายงานอธิการบดีเพ่ืออนุมัติต่อไป กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑ์ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ  กรณีรายการสิ่งก่อสร้าง  ต้องแนบ
รายละเอียดการใช้พ้ืนที่      แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลางประกอบ โดยรูปแบบรายการจะต้องผ่าน
อนุมัติแบบจากหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง 

4) การต้ังงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ผ่านการพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยแสดง 
เหตุผลความจําเป็น และกิจกรรมใช้ประโยชน์ซึ่งต้องสอดคล้องกับผังแม่บท นโยบายและแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งระบุสถานที่ก่อสร้างหรือส่วนที่จะปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอย่างละเอียดและชัดเจน 

4.9 การต้ังงบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้ังเพ่ือความคล่องตัวในการเบิกจ่ายจึงให้ระบุรายการ/

โครงการ วัตถุประสงค์ของรายการ/โครงการ และชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็นประกอบการพิจารณาด้วย       
โดย การวิจัยให้ต้ังโครงการในหมวดนี้ ค่าบํารุงสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้แนบเอกสารการ
เป็นสมาชิกและเง่ือนไขการจ่ายชําระเงินประกอบการเสนอของบประมาณด้วย 

4.10 การต้ังงบรายจ่ายอ่ืน 
งบรายจ่ายอ่ืนหมายถึงรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหน่ึงหรือรายจ่ายที่

สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายน้ีทั้งน้ีให้ต้ังงบประมาณตามความจําเป็นอย่างแท้จริงเท่าน้ัน



เช่นงบประมาณสําหรับการแก้ปัญหา หรือมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน จัดสรรไว้เป็นเงินก้อน ในหมวดรายจ่ายอ่ืน ให้
หน่วยงานจัดทําคําขอเงินรายได้ โดยแยกโครงการย่อย  ดังน้ี 

(1)  โครงการด้านพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(2)  โครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

              สยามราชกุมารี ( อพ.สธ.) 
(4) โครงการด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) โครงการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(6) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(7) โครงการพัฒนาอ่ืน ๆ 

4.11 บัณฑิตวิทยาลัยให้จัดสรรเพ่ือสมทบมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 ของร้อยละ 80 ที่ประมาณการรายรับ 

3. การบริหารเงินรายได้ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อนุมัติคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วให้หน่วยงานดําเนินการ ดังน้ี 

1. ก่อนการเบิกจ่ายจากงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือแผน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้หน่วยงานผู้เบิกย่ืนแผนการใช้เงินงบประมาณต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
  ให้หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเงินและใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ย่ืนไว้กับเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 
  ในกรณีที่จําเป็นอธิการบดีอาจปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัยโดยแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกน้ันทราบล่วงหน้า 
 2. หน่วยงานตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) 
การใช้งบประมาณที่ชัดเจนมีการกําหนดเป้าหมายผลผลิตกิจกรรมตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่ชัดเจนและกรณีที่มีเงิน
งบประมาณแผ่นดินจะต้องบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กําหนดตามงวดเงินที่ได้รับจัดสรร 
 3. หากคณะสํานัก สถาบัน และกอง มีความประสงค์ที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 มอบอํานาจ
การโอนและ/หรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ให้อธิการบดีโอนและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในวงเงินที่เห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสมต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ส่วนกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า 1,000,000 
ล้านบาท และตํ่ากว่า 10,000,000 ล้านบาท ตามลําดับ (เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ  
พ.ศ.2548 ซึ่งออกโดยสํานักงบประมาณ) ถ้าวงเงินในการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างเกินกว่ากรณีดังกล่าว    
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 4. การจ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันงบประมาณให้กระทําได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรือแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 5. การขอเบิกเงินจากงานคลังของมหาวิทยาลัย ตามแผนงบประมาณใดให้กระทําได้แต่เฉพาะใน
ปีงบประมาณน้ัน เว้นแต่  

(1) งบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ 



(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีให้เบิกเหลื่อมปีและได้มีการกันไว้แล้ว 

  ในกรณีที่ (2) ให้ขยายขอเบิกจากงานคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มี
ความจําเป็นต้องขอเบิกจากงานคลังเกินกว่าเวลาดังกล่าวก็ให้เสนอขออนุมัติจากอธิการบดีเป็นรายกรณี 
 6. กําหนดให้วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันสุดท้ายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

4. การติดตามประเมินผล 
4.1 มีการจัดทําแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ คู่ขนานกับงบประมาณแผ่นดิน

เป็นรายเดือนและรายไตรมาส  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
4.2 ให้หน่วยงานคลังทํารายงานแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองของมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดี

และสําเนาให้คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเป็นประจําทุกเดือน 
4.3 ให้หน่วยงานคลังทํารายงานการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดประจําทุกหกเดือน และ

จัดทํางบการเงินประจําปี เสนออธิการบดี ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
4.4 มีการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจําปี รายไตรมาส 
4.5 ติดตามผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณ 

แผ่นดินประจําปีในระบบบริหารโครงการ และปรับแผนการใช้จ่าย กรณีผลการเบิกจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กําหนด  

  4.6 มีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
และงบประมาณแผ่นดินในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 

  4.7 การติดตามและการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผล 


