
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 

http://plan.snru.ac.th/topics/15524
http://plan.snru.ac.th/topics/15524
mailto:Plan@snru.ac.th


บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ส านักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน  โทร IP  ๑๗๐ 

ที ่ อว ๐๖๒๑.๐๑(๒)/ว๒๐๑ วันที ่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรียน   ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๒๐๕.๘/ว๑๒๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง    
ขอเชิญประชุมรับฟังการมอบนโยบายและชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Zoom Meeting) ที่ผ่านมา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านให้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ ๑ 
(สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://plan.snru.ac.th  ในหัวข้อ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ )  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยขอความกรุณาส่งไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารให้กองนโยบายและแผน ภายในวัน
อังคาร ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยสามารถน าส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสารได้ที่กองนโยบายและแผน ชั้น ๔ 
อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  หรือในรูปแบบไฟล์ทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์  
Plan@snru.ac.th  เพ่ือกองนโยบายและแผนจักได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ่านระบบ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
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