


1. ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
3 - 17 มิ.ย. 62 ประมาณการเงินรายได้จากการจัดการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และร่างปฏิทิน

การจัดท าเงินรายได้ แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอตั้งวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์งบประมาณ
กองนโยบายและแผน

20 มิ.ย. 62 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการจัดท าเงินรายได้ 
แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอตั้ง
วงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

27 มิ.ย. 62 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการจัดท าเงินรายได้ 
แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน

28 มิ.ย. 62 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาอนุมัติปฏิทินการจัดท า
เงินรายได้ แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้และกรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4 ก.ค. 62 ประชุมส่วนราชการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
และแนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง

10 ก.ค. 62 ประชุมส่วนราชการเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง

5 – 25 ก.ค. 62 ส่วนราชการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง

26 ก.ค. 62 ส่วนราชการจัดส่งค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไปยังกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

27 ก.ค. – 5 ส.ค. 62 กองนโยบายและแผนประมวลผลวิเคราะห์และจัดท าเอกสารขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน
2(P. 1 )



วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
8 ส.ค. 62 ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดีเพ่ือพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดสรรงบประมาณของส่วนราชการ
อธิการบดี รองอธิการบดี
ผอ.กนผ.

20 ส.ค. 62 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

21 ส.ค. 62 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน

23 ส.ค. 62 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิจารณาอนุมัติ
1. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน

26 ส.ค. 62 จัดท าเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองนโยบายและแผน

4 ก.ย. 62 จัดส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (พ.ร.บ. พลางก่อน) ให้ส่วนราชการเพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

5 ก.ย. 62 ประชุมส่วนราชการ เพื่อจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง

13 ก.ย. 62 ส่วนราชการจัดส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

25 ก.ย. 62 กองนโยบายและแผนรวบรวมแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติ

กองนโยบายและแผน

1 ต.ค. 62 เริ่มปีงบประมาณ ทุกส่วนราชการ 3

1. ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

(P. 1)



2. แนวนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564)

3) แผนแม่บท

4) แผนการปฏิรูปประเทศ 

5) แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

7) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

8) กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2563

ตามแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

9) นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

พ.ศ. 2561 – 2564
4

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ประเด็นที่ 12 : การพัฒนาการเรียนรู้

แผนการปฏิรูปประเทศที่ 9 : ด้านสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

(P. 13)

(P. 18 - 21)

(P. 14 - 18)



2.8 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. เป้าหมายหลัก

1.1 มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “การให้โอกาส” นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในท้องถ่ิน
- Knowledge and Learning Center

1.2 บัณฑิตมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ”
- รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

1.3 นักศึกษามีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน 
- รักการเรียนรู้ - ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ - เป็นผู้ประกอบการ  - ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น - เข้าใจความเป็นสากล 

1.4 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง (Model) หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการพัฒนาท้องถิ่น
- ด้านภูมิปัญญามนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
- ความเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก 
- ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5

(P. 14)

2. แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

2.1 Positioning / The Right Direction (ต าแหน่งและทิศทางของมหาวิทยาลัย) - พื้นที่เป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมาย

2.2 Sizing / The Right Size or Smart Size (มหาวิทยาลัยควรมีขนาดที่เหมาะสมและพัฒนาตามแนวคิด จาก 

“Small is Beautiful”สู่ “Small is Powerful”) - แนวโน้มจ านวนนักเรียน - จ านวนบุคลากร - โครงสร้างพ้ืนฐาน

(P. 14 - 17)



3. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.8 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)

3.1 ด้านการจัดการศึกษา

(1) พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู  โดยใช้ School – Integrated Learning 
- โรงเรียนในเครือข่าย และคณะต่าง ๆ ร่วมกันผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูง/ ครูคุณภาพเป็นเลิศ

(2) คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสตูรระยะสัน้แบบ Non – degree  Program
- สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว - การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3

(3) ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กบั การท างาน (Work Integrated Learning) 
- ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ - เป็นผู้ประกอบการ - พัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน/การเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
- กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active learning ปรับบทบาทอาจารย์ให้เป็นทั้งการ Teaching, Coaching และ Facilitating 
- เน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ - สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ทันต่อโลกแห่งการเปลีย่นแปลง

(5) ด าเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” และ “โครงการให้โอกาสทางการศึกษา” อย่างเป็นรูปธรรม

(6) การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นสว่นหนึง่ของ “การจัดการศึกษา” นอกห้องเรียน  

- กิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 - Soft Skill

6

(P. 17)



7

3.2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

(1) ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น 
- สร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น

(2) ใช้แนวคิด Eco society ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร 
สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
- คุณค่าและมูลค่า - การพึ่งพาตนเอง - การพึ่งพากันระหว่างชุมชน - ข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร/ป่าเศรษฐกิจครอบครัว

(3) ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
- โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา - เรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ หรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา

(4) ศึกษารูปแบบและความเป็นไปไดใ้นการสร้างแหลง่เรียนรู้และการส่งเสริมสขุภาวะผู้สูงวัย 
- รองรับ Aging Society

(5) สนับสนุนทัง้ด้านการพฒันาและการให้ทุนสนับสนนุนักวิจัยรุ่นใหม่ 
- พัฒนาการเรียนการสอน - การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

(6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นตอ่การบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ระดับท้องถิน่และระดบัประเทศ 
- ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการก าลังคนในทอ้งถิ่น / ภาค

(P. 17 - 18)

2.8 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)
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3.4 งานด้านบริหารจัดการ

(1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้น า/ 
- กรอบความคิด - ทักษะที่ส าคัญ (Skill Set) 
- สนับสนุนให้มีการฝึกทกัษะและประสบการณ์โดยร่วมท างานกบัองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

(2) พัฒนาอาคารสถานที่และแหลง่ทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- Learning Space / Co – Working Space / Co – living Space) 
- เครื่องมือและการบริหารจัดการที่ทันสมยั (Tools of Management and Smart Device) 

(3) ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรทุกสายงานจัดท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย 
- เผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

(4) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ   
- เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

(5) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ  
- มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
- คล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค แห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change)

3.3 งานด้านวัฒนธรรม

ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพ่ือพัฒนาต้นแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture Tourism / 
Art and Craft Village /Art and Craft Market เพ่ือการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

(P. 18)

2.8 กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ต่อ)
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แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร ์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 
ด้านการเติบโตบน

คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล ้อม

ยุทธศาสตร ์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนระบบ
การบริหาร

จัดการภาคร ัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(2560-2564)

ยุทธศาสตร ์ที่ 8
การพัฒนาวิทย์ฯ/

เทคโน/วิจัย/
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
สร ้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร ์ที่ 9
การพัฒนาการเมือง

พ้ืนที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร ์ที่ 4
การเติมโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

แผนการปฏิร ูปประเทศ

แผนแม่บท

แผนยุทธศาสตร์ใหม่
มหาว ิทยาลัยราชภัฏ 
เพ ื่อการพ ัฒนาท้องถ่ิน
ตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561- 2579)

กรอบการพัฒนามหา
วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พ.ศ. 2561 – 2563 
ตามแนวนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2561 - 2564

แนวนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 10 การ
ปรับเปล่ียนค่านิยม

และวัฒนธรรม

2. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 11 การ

พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต

3. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนร ู้

4. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 15 การ
เสริมสร ้างพลังทาง

สังคม

5. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 23 วิจัย

และพัฒนา
นวัตกรรม

1. ด ้านการเมือง 2. ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

3. ด ้านกฏหมาย 4. ด ้านกระบวนการ
ยุต ิธรรม

6. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ง

แวดล้อม

5. ด ้านเศรษฐกิจ

7. ด ้านสาธารณสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ด ้านสังคม 10. ด ้านพล ังงาน

11. ด ้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร ์ที่ 1
การพัฒนาท้องถ ิ่น

ยุทธศาสตร ์ที่ 2
การผลิต

และพัฒนาครู

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร ์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มี
คุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร ์ที่ 2
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
การพัฒนาท้องถ ิ่น

อย่างยั่งยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร ์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้ม ี

ประสิทธิภาพ

1. Positioning / 
The Right 
Direction(ต าแหน่ง
และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย)

2. Sizing / The 
Right Size or 
Smart Size

3. งานจัดการศึกษา
 (จัดการศึกษาตามความ
ต้องการทั้งระดับท้องถ่ิน
และระดับประเทศตาม
แนวคิด  Demand 
Create Supply)

4. งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

5. งานด้าน
วัฒนธรรม

6. งานด้านบริหาร
จัดการ

จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

4. งานวิจัยและงานสร ้างสรรค์เป็นแบบอย่าง 
หร ือแนวปฏิบ ัติท่ีดี ของการพัฒนาท ้องถิ่นท ั้ง
ด้านภูมิป ัญญามน ุษย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และม ีความ
เช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก 
ตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย 
ต่อท้องถิ่นของตน รักการเร ียนรู้ และพร้อมปรับตัวท่ี
จะเร ียนรู้สิ่งใหม ่  ๆม ีจิตใจของการเป ็นผู้ประกอบการ
มีความคาคภูมิใจและตระหน ักถึงความส าคัญของภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูม ิปัญญาไทย และเข้าใจความเป็น
สากล

2. บัณฑิตมีอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการทั้งในระดับท้องถ ิ่นและ
ระดับประเทศ รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

1. มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในท้องถ่ินมีโอกาส
เข้าสู่อ ุดรศึกษาด้วยรูปแบบหลักสูตรและ
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่ง 
(Knowledge and Learning Center)

ยุทธศาสตร ์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง

4. งานด้านบริหาร
จัดการ

3.งานด้านวัฒนธรรม2. ด ้านการวิจัย
และบริกาวิชาการ

1. ด้านการจัดการศึกษา

งบประมาณ. .......ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท

คลิกดูรายละเอียด

(P. 29)

Visio-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จัดสรร.pdf
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งบประมาณเงินรายได้
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3. สรุปกรอบค าขอตั้งวงเงินประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน จ านวนเงิน 80%
1. เงินรายได้ 152,585,790 บาท 122,068,630 บาท

1.1 เงินรายได้ (ภาคปกติ) 105,545,500 บาท 84,436,400 บาท

1.2 เงินรายได้ (ภาคพิเศษ) 11,784,000 บาท 9,427,200 บาท
1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย 29,478,290 บาท 23,582,630 บาท

1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5,778,000 บาท 4,622,400 บาท
รวมทั้งสิ้น 152,585,790 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 122,068,630 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 30,517,160 บาท

2. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ 4,776,230 บาท
งบประมาณที่สามารถใช้ได้ ร้อยละ 80 เป็นเงิน 3,820,980 บาท

คงเหลือจากร้อยละ 20 เป็นเงิน 955,250 บาท

3. เงินรายได้จากการบริการ 15,924,340 บาท
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 12,739,470 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 3,184,870 บาท
รวมกรอบประมาณการเงินรายได้ทั้งสิน้ จ านวน 

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น 173,286,360 บาท
จัดสรร ร้อยละ 80 ทั้งสิ้น 138,629,090 บาท

คงเหลือ ร้อยละ 20 ทั้งสิ้น 34,657,270 บาท

(P. 30)

หมายเหตุ
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายรายหัว
นักศึกษา
อาจเปลี่ยนแปลงตาม
จ านวนนักศึกษาจริง 
ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 
2562
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เปรียบเทียบกรอบค าขอตั้งวงเงินประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

จ านวนเงิน 
100%

จ านวนเงิน 
80%

จ านวนเงิน
100%

จ านวนเงิน 
80%

ผลต่างเงิน 
100%

ร้อยละ เพิ่ม-ลด 
จ านวนเงิน 100%

ผลต่างเงิน 
80%

1. เงินรายได้ ** 177,025,700 141,620,560 146,807,790 117,446,230 -30,217,910 -17.07 -24,174,330

1.1 เงินรายได้ (ภาคปกติ) 127,393,000 101,914,400 105,545,500 84,436,400 -21,847,500 -17.15 -17,478,000

1.2 เงินรายได้ (ภาคพิเศษ) 12,662,000 10,129,600 11,784,000 9,427,200 -878,000 -6.93 -702,400

1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย 36,970,700 29,576,560 29,478,290 23,582,630 -7,492,410 -20.27 -5,993,930

2. เงินโรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

5,073,000 4,058,400 5,778,000 4,622,400 705,000 13.90 564,000

3. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ

6,009,104 4,807,283 4,776,230 3,820,980 -1,232,874 -20.52 -986,303

4. เงินรายได้จากการบริการ 11,312,220 9,049,776 15,924,340 12,739,470 4,612,120 40.77 3,689,694

รวมทั้งสิ้น 199,420,024 173,286,360 -26,133,664 -13.10

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 159,536,019 138,629,090 -20,906,929 -13.10

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 39,884,005 34,657,270 -5,226,735 -13.10

หมายเหตุ ตารางเปรียบเทียบนี้ เงินรายได้** ไม่รวมเงินโรงเรียนวิธธีรรมฯ



หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- งบพัฒนา นศ x นก. X 25 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 44 บาท
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 106 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา

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

ภาค กศ.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- งบพัฒนา นศ x นก. x 10 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 80 บาท
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 192 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา

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

13

(P. 34 -35)

หลักสูตร คณะหลัก คณะร่วม

ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ 50%
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 50%

เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 50% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50%

คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 50% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50%

อุตสาหกรรม
ศิลป์และ
เทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์ 50% คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50%

หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วม 
ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
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กองพัฒนานักศึกษา ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 
(กองพัฒนานักศึกษา)

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

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

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

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

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

(P. 34 - 35)

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

- ภาคกศ.ป. นศ. x 160 บาท x ภาคเรียน

2. ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (ศูนย์คอมพิวเตอร์) - ภาคปกติ - ภาค กศ.ป. นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน

3. ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (คณะ) - ภาคปกติ - ภาค กศ.ป. นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
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(P. 35)

การจัดสรรในภาพรวม
ภาคปกติ/ภาคเรียน ภาคพิเศษ/ภาคเรียน

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

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
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กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปกรอบจัดสรรค าขอตั้งวงเงินประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทงบประมาณ เงินจัดสรร 100% เงินจัดสรร 80%

1. เงินรายได้

1.1 เงินรายได้ (ภาคปกติ) 105,545,500 บาท 84,436,400 บาท

1.2 เงินรายได้ (ภาคพิเศษ) 11,784,000 บาท 9,427,200 บาท

1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย 29,478,290 บาท 23,582,630 บาท

1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5,778,000 บาท 4,622,400 บาท

รวมทั้งสิ้น 152,585,790 บาท 122,068,630 บาท

หมายเหตุ
งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนนักศึกษาจริง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562



กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ

หน่วยงาน
เงินรายได้ 2563 แผ่นดิน 2563 รวม

จัดสรร  80 % ร้อยละ จัดสรร  80 % ร้อยละ จัดสรร  80 % ร้อยละ 

กลุ่มที่  1 หน่วยงานที่มีรายได้
1. คณะครุศาสตร์ 3,933,300 3.22 1,073,100 13.10 5,006,400 3.84
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,451,500 2.01 2,734,850 33.39 5,186,350 3.98
3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,993,100 2.45 1,029,700 12.57 4,022,800 3.09
4. คณะวิทยาการจัดการ 4,702,300 3.85 1,195,250 14.59 5,897,550 4.53

4.1 คณะวิทยาการจัดการ 3,284,200 2.69 - - 3,284,200 2.52
4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1,418,100 1.16 - - 1,418,100 1.09

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,026,500 0.84 974,350 11.89 2,000,850 1.54
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,178,500 0.97 1,184,350 14.46 2,362,850 1.81
7.  ศูนย์การศึกษาทั่วไป ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,381,500 1.13 - - 1,381,500 1.06
8. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4,622,400 3.79 - - 4,622,400 3.55
9. บัณฑิตวิทยาลัย 18,866,100 15.46 - - 18,866,100 14.48

10. กองพัฒนานักศึกษา 3,182,700 2.61 - - 3,182,700 2.44

11. ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมฯ+ศูนยวิ์ทยฯ) 4,562,000 3.74 - - 4,562,000 3.50
12. งบกลางจัดสรรไว้ส่วนกลาง  73,168,730 59.94 - - 73,168,730 56.17

รวมทั้งสิ้น 122,068,630 100.00 8,191,600 100.00 130,260,230 100.00

18

(P. 31 - 33)
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งบประมาณจัดสรรไว้ส่วนกลาง

รายการ
ค าขอตั้งงบ
ปี 2563

ร้อยละจัดสรร
ปี 2563

1. ค่าจ้าง (งบบุคลากร+ประกันสังคม+กองทุนทดแทน) 29,308,937 24.01

2. ค่าจ้างพนักงานอาจารย์ (เงินเดือน+เลือ่นขั้น+ค่าตอบแทนอาจารย์+ประกันสังคม) 4,164,000 3.41

3. ค่าตอบแทน
(ค่าตอบแทน กศ.ป.+ค่าตอบแทนที่ปรึกษา+ค่าตอบแทนวิชาชีพ+ค่าเช่าบ้าน)

7,271,094 5.96

4. ค่าสาธารณูปโภค 
(ค่าไฟฟ้า+ค่าไปรษณีย์+ค่าโทรศัพท+์ค่าน้ าประปา+สมทบค่าเช่าวงจร)

12,860,000 10.54

5. งบอุดหนุนทุนนักศึกษา 1,491,500 1.22

6. เงินอุดหนุนสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5,000,000 4.10

7. งบรายจ่ายอื่น 3,000,000 2.46
8. จัดสรรให้หน่วยงาน จ านวน 11 หน่วยงานท่ีไม่มีรายได้ 10,073,199 8.25

รวมทั้งสิ้น 73,168,730 59.94
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กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ จัดสรร 80 %
2. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ 3,820,980

รวมทั้งสิ้น 3,820,980
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กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้จากการบริการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ 

รายการ จัดสรร 80 %
3. เงินรายได้จากการบริการ 12,739,470

รวมทั้งสิ้น 12,739,470

หมายเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้จากการบริการ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา

5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

6. ส านักงานอธิการบดี
6.1 งานบริหารท่ัวไป 
6.2 งานทรัพย์สินและรายได้ 
6.3 งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
6.4 งานคลัง

7. กองพัฒนานักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา)
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การจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



1. สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่จัดท าโครงการในการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23

ล าดับที่ รายการ เจ้าภาพหลัก

1 งบด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา คณะ
2 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์/

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ/    
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
1.3 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐาน

ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ฯ
โครงการตามบริบท

โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3 รายการค่าใช้จ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ

2.1 คณะ งบประมาณ 80,000 บาท
2.2 ส านัก สถาบัน งบประมาณ 35,000 บาท

(P. 36)



1. สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่จัดท าโครงการในการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
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ล าดับที่ รายการ เจ้าภาพหลัก

4 รายการค่าใช้จ่ายในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและ
ศิลปวัฒนธรรม4.1 ให้คณะ ส านัก สถาบัน ส่งค าขอตั้งงบประมาณ ส่งให้สถาบันภาษาและศิลปวัฒนธรรม

ในการพิจารณางบประมาณ 
4.2 สถาบันภาษาและศิลปวัฒนธรรม ส่งค าขอตั้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ได้รับการพิจารณาแล้ว ภายใน 26 กรกฎาคม 2562

5 ร่างแผนงานบูรณาการผ่านการพิจารณาจากส านักงบประมาณคณะกรรมการอนุงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เบื้องต้น

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์/
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าครามด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการ
กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา

5.2 แผนงานบูรณาการภาคพื้นที่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.2.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าครามด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่แฟชั่นสากล

5.2.2  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรทดแทนการท าเกษตรเชิงเดียวและแปรรูปสมุนไพรเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์รองรับมาตราฐาน GMP

5.2.3 โครงการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
5.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง

หน่วยงานสามารถด าเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณได้ ตามยุทธศาสตร์ในการขอรับจัดสรร
แล้วแต่แผนงานบูรณาการ

(P. 36)



2. สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่จัดท าโครงการในการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

25

(P. 37)

ล าดับที่ รายการ เจ้าภาพหลัก

1 งบด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ค่าจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบวิชาชีพ

ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าปะปา ค่าโทรศัพท์)

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอทุนการศึกษาให้นักศึกษาจะต้องท าบันทึกเพ่ือน าเสนออธิการบดีในการรับจัดสรร
งบประมาณซึ่งจะต้ังบประมาณไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร /
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม / 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษาชายแดนภาคใต้

เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษาโควต้ากิจกรรมดี ประเภทดนตรี - นาฏศิลป์พื้นเมือง

เงินอุดหนุนทุนนักศึกษาผู้มีผลงานหรือมีความสามารถดีเด่น

เงินอุดหนุนทุนนักศึกษากัมพูชา

เงินอุดหนุนทุนราชภัฏเพ่ือทายาทเกษตร

เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร
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3. ส่งค าขอตั้งงบประมาณ

ส่วนราชการจัดส่งค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

และงบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในระบบบริหารโครงการ

ส่วนราชการจัดท าข้อมูล ส่งกองนโยบายและแผน
ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562
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4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท างบลงทุน (ครุภัณฑ์ + สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์

- แผนความต้องการงบลงทุน 2563 - 2665
- รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคา
พร้อมรายละเอียดประกอบ 

- รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้
พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลาง
ประกอบ โดยรูปแบบรายการต้อง
ผ่านอนุมัติแบบจากหน่วยออกแบบและ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง



คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/        เงินรำยได้          ภูพำนเพลซ

แผนงำน………………………………………….        งบแผ่นดิน          รำยได้จำกกำรบริกำรฯ

กิจกรรมหลัก ……………………………………………….
หน่วย : บาท

ล าดับ มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ ราคา

ท่ี หรือขนาด ลักษณะและโครงสร้าง จ านวน หน่วยนับ ต่อหน่วย  ต้ังใหม่  ทดแทน  ต้ังเพ่ิม

1 ค่ำครุภัณฑ์ -    -          

1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง -    -          

  1)…………………………………………… -          

2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง -    -          

2.1 รำยกำรปรับปรุง -    -          

  1)…………………………………………… -          

2.2 ส่ิงก่อสร้ำงใหม่ -    -          

  1)…………………………………………… -          

-    -          

รำยละเอียดกำรขอต้ังงบประมำณงบลงทุน (ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง)

                           ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 ประเภทครุภัณฑ์
รายการ

 รวมเงิน

ท้ังส้ิน

ท่ีต้ังครุภัณฑ์/ ห้อง/ชั้น /อาคาร /

ค าชี้แจงเหตุผลโดยสรุป

รวมท้ังส้ิน

จ านวนท่ีขอต้ัง

4. แบบฟอร์มสรุปค าขอการงบประมาณโครงการ 2563 แบบฟอร์มสรุปค่าจ้าง + ครุภัณฑ์ ปี 2563

ภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย

และค่ำวัสดุ

ค่ำ

สำธำรณูปโภค
ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำส่ิงก่อสร้ำง

1

2

3

4

โครงกำรท้ังหมด ............ โครงกำร

สำขำวิชำ / งำน.................................................

รวมงบประมำณท้ังส้ิน ...................... บำท

งบบุคลำกร

สรุปรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

คณะ / ส ำนัก / สถำบัน / กอง......................................

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร ผู้รับผิดชอบ
แหล่ง

งบประมำณ

หมวดรำยจำ่ย

รวมท้ังส้ินงบด ำเนินงำน งบลงทุน
งบอุดหนุน งบรำยจำ่ยอ่ืน

(P. 38)

(P. 40)



ฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในระบบบริหารจัดการโครงการ

วันพฤหัสบดีท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 - 1114) 
อาคารศูนย์ภาษา คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

29

ขอเชิญเข้าประชุม



30

ประชุมถ่ายทอดนโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าประชุม
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ติดตามการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณแผ่นดิน
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงงานคลัง
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

งบประมาณเงินรายได้

ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงงานคลัง
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
(ยกเว้นค่าสอนและคา่ด าเนนิการ ให้เบิกภายในสิน้ภาคเรยีนที่ 2/2561)



ผู้ประสานงาน การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ล าดับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ IP Phone

1 - กองกลาง นางเกกิลา  แสงบัวท้าว 171
- ประกัน

2 - กองพัฒนานักศึกษา นายสายัณห์  พ่อครวงค์ 173
- ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา

3 - กองนโยบายและแผน นางอมรรัตน/์นางสาวอรอนงค์ 175/172
4 - โรงเรียนวิถีธรรมฯ นายสมศักดิ์  อามาตร์สมบัติ 175
5 - คณะครุศาสตร์ นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์  ประชาริโก 171

- โครงการพิเศษ
6 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี 171
7 - คณะวิทยาการจัดการ นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ 174
8 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น 175

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

9 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 172
10 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสมศักดิ์  อามาตร์สมบัติ 171
11 - บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวประภาพร  ค าโสมศรี 171
12 - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสายัณห์  พ่อครวงค์ 173
13 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา 173

- ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
14 - สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นายปรีชา  ศรีวิไล 171
15 - สถาบันวิจัยและพัฒนา นางเกกิลา  แสงบัวท้าว/

นางสาวอัญชลี  มุลเมืองแสน
171

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
- ศูนย์หนองหารศึกษา
- ศูนย์คราม

16 - ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ นายสมศักดิ์  อามาตร์สมบัติ 175 32
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ขอความกรุณา กรอกแบบประเมิน

QR Code อยู่ด้านหลังเอกสาร
คู่มือการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษางบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
(นักศึกษารับจริง ณ 21 มิถุนายน 2562)

หน่วยงาน
จ านวน
นักศึกษา

(1)

รายหัว

(2)

จัดสรร

(3)

สาย คบ.

(4)

ป.โท/เอก

(5)

ด้านสังคม

(7)=(6)

ด้านวิทย์ฯ

(8)

รวมจัดสรร

(6)=(3)+(4)+(5)
ด้านสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์ (ค 1508 + ว 88 +ก 188 +อ 113) 1,894 700 1,068,200 - 4,900 1,073,100 - 1,073,100

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,700 700 1,029,700 - - 1,029,700 - 1,029,700

คณะวิทยาการจัดการ 1,999 700 1,195,250 - - 1,195,250 - 1,195,250

รวม 5,593 3,293,150 - 4,900 3,298,050 - 3,298,050

ด้านวิทยาศาสตร์ (1) (2) (3) (4) (5) (7) = (4) (8) = (3+5) (6)=(3)+(4)+(5)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,172 2,700 2,658,150 30,800 45,900 30,800 2,704,050 2,734,850

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 527 2,700 1,144,800 39,550 - 39,550 1,144,800 1,184,350

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 397 2,700 908,550 65,800 - 65,800 908,550 974,350

รวม 2,096 4,711,500 136,150 45,900 136,150 4,757,400 4,893,550

รวมทั้งสิ้น 7,689 8,004,650 136,150 50,800 3,434,200 4,757,400 8,191,600

หมายเหตุ : นักศึกษา ป.โท/ป.เอก  จ านวนทั้งสิ้น 24 คน
คณะครุศาสตร์ ป.เอก 7 ดังนี้
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า  จ านวน 7 คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.โท 8 ป.เอก 9 ดังนี้
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ป.โท  8 คน  ป.เอก 9 คน

กลับ



หน่วยงาน
เงินรายได้ 2563 แผ่นดิน 2563 รวม

จัดสรร  80 % ร้อยละ จัดสรร  80 % ร้อยละ จัดสรร  80 % ร้อยละ 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 18,866,100 15.46 - - 18,866,100 14.48
9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.โท) 3,445,200 2.82 - - 3,445,200 2.64
9.2 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ป.โท) 1,963,300 1.61 - - 1,963,300 1.51
9.3 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.โท) 1,243,810 1.02 - - 1,243,810 0.95
9.4 สาขาวิชาฟิสิกส์  (ป.โท) 325,960 0.27 - - 325,960 0.25

9.5 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 743,850 0.61 - - 743,850 0.57

9.6 สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ป.โท 1,455,800 1.19 - - 1,455,800 1.12

9.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (ป.โท) 336,690 0.28 - - 336,690 0.26

9.8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  (ป.โท)  1,457,250 1.19 - - 1,457,250 1.12

9.9 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  (ป.โท) 930,900 0.76 - - 930,900 0.71

9.10 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก) 1,790,750 1.47 - - 1,790,750 1.37

9.11 สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ป.เอก)  525,190 0.43 - - 525,190 0.40

9.12 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ป.เอก) 1,316,600 1.08 - - 1,316,600 1.01

9.13 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ป.เอก) 784,450 0.64 - - 784,450 0.60

9.14 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ป.เอก) 411,800 0.34 - - 411,800 0.32

9.15 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 2,134,550 1.75 - - 2,134,550 1.64

กรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ
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