
เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 17,920,131
1. โครงการสงเสริมวิชาการทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    อุตสาหกรรม

50,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรสาขาวิชาการบัญชีและพัฒนาทักษะ
    นักศึกษาดานการบัญชี

41,320 คณะวิทยาการจัดการ

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยสาขาวิชานวัตกรรมและ
    คอมพิวเตอรศึกษา

30,000 คณะครุศาสตร

4. โครงการใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
    ปฐมวัย

             20,000 คณะครุศาสตร

5. โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 129,476 คณะครุศาสตร
6. โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา              50,000 คณะครุศาสตร

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับ
         การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน
         การเรียนการสอน

1.1 บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะและทักษะ
     ในวิชาชีพที่เหมาะสมตามสายงานและ
     ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ ๑

6. โครงการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา              50,000 คณะครุศาสตร
7. โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 300,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 30,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรในหนวยงาน 450,000 บัณฑิตวิทยาลัย
10. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL และ IELTS            200,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนบทความทางวิชาการโดยใช
      ภาษาอังกฤษ

             50,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอผลงาน
      ทางวิชาการ

             50,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

13. โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพื่อสื่อสาร              20,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

14. โครงการอบรมภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร              20,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

15. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              20,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

16. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              20,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

17. โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษชั้นสูง              20,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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18. โครงการอบรมภาษาญ่ีปุนเพื่อการสื่อสาร              20,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

19. โครงการพัฒนาบุคลากร (ดานวิชาการ) โรงเรียนวิถีธรรมแหง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

80,000 กองกลาง

20. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนา
    สารสนเทศและการจัดทําบทเรียน

111,900 สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

1.1.2 รอยละอาจารยที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
        การวิจัย

1. โครงการการบูรณาการวิจัย งานบริการวิชาการสูการจัดการเรียนการสอน
    หลักสูตรการพัฒนาชุมชนดานมนุษยวิทยาประยุกตและการพัฒนาทองถ่ิน

             83,924 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2. โครงการสงเสริม สนับสนุน และประเมินระบบสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
    พัฒนาองคความรูคณะวิทยาการจัดการ

           150,000 คณะวิทยาการจัดการ

3. โครงการสนับสนุนการทําวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการ การผลิต
    ตํารา และการจัดทําวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

120,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. โครงการการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูของ
    บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3,937,100 สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. โครงการการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีของ
    บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2,794,300 สถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารแนบ ๑

5. โครงการการใหทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยีของ
    บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2,794,300 สถาบันวิจัยและพัฒนา

6. โครงการการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและงาน
    สรางสรรคในระดับชาติและระดับนานาชาติ

200,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

7. โครงการการใหทุนสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคของ
    บุคลากรมหาวิทยาลัย

1,850,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. โครงการพัฒนานักวิจัยใหม 197,510 สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. โครงการพัฒนานักวิจัยรวมกันระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน 700,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ
CEWEC 2013

           440,000 บัณฑิตวิทยาลัย
2. โครงการการใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
    ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

           200,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในเวทีระดับชาติ            298,600 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ 20,000 คณะวิทยการจัดการ
2. โครงการการใหทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 50,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.1.3 รอยละอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
        วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
        และตางประเทศ

1.1.4 รอยละอาจารยประจําที่มีผลงานวิชาการ
        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เอกสารแนบ ๑
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3. โครงการหนวยสนับสนุนการจัดทําเอกสารผลงานทางวิชาการ            100,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สกลนคร

1,840,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. โครงการการใชงานระบบ e-Learning สําหรับคณาจารย
    คณะครุศาสตร

100,000 คณะครุศาสตร

2. โครงการการอบรมการพัฒนาทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
    อุตสาหกรรม

90,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซตอาจารย              30,450 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

1. โครงการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน
    ของอาจารยในทุกรายวิชา ปการศึกษา 2555

             30,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. การประเมินคุณภาพการบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษาและ
    สภาพแวดลอมการเรียนรู ( โครงการการประเมินผลตามตัวบงชี้ของ
    สกอ. ประจําปการศึกษา 2555)

             13,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 170,000 คณะวิทยาการจัดการ

1.1.6 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
        การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
        การเรียนรู

1.1.5 รอยละอาจารยที่นําความรูและทักษะที่ได
        จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน
        การสอนและวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา

1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมี
     สมรรถนะและทักษะในวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
     ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1.2.1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
        การพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ

เอกสารแนบ ๑

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 170,000 คณะวิทยาการจัดการ
2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ
    เทคโนโลยี

400,000 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร 200,000 คณะครุศาสตร
4. โครงการพัฒนางานดานวิเทศสัมพันธและศูนยบริการนักศึกษา
    ตางชาติ

310,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 150,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
    ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

60,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 194,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. โครงการฝกอบรมเจาหนาที่สวนหยอม 26,800 กองกลาง
9. โครงการฝกอบรมการทํางานอยางปลอดภัย 32,300 กองกลาง
10. โครงการอบรมการใชระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
      การศึกษาระดับอุดมศึกษา

             20,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา

1.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมี
     สมรรถนะและทักษะในวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
     ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1.2.1 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
        การพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ

เอกสารแนบ ๑
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11. โครงการใหความรูและเสริมสรางทักษะดานการประกันคุณภาพ
      การศึกษาปการศึกษา 2555

             30,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา

12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรูพื้นฐานดานการประกัน
      คุณภาพการศึกษาและกรอบตัวบงชี้และเกณฑ

             90,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา

13. โครงการพัฒนาบุคลากร 140,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
14. โครงการฝกอบรมขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร 41,050 กองกลาง
15. โครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยวินัยจราจรและฝกอบรมกฎจราจร
    ผูที่ยังไมมีใบขับขี่

5,000 กองพัฒนานักศึกษา

1.2.2 รอยละของคูมือการปฏิบัติงานของ
        หนวยงานสนับสนุนวิชาการ

1. โครงการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
    ราชภัฏสกลนคร

50,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. โครงการงานวิเคราะหนักศึกษาเต็มเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 10,000 กองนโยบายและแผน
3. โครงการวิเคราะหการใชอาคารสถานที่ 10,001 กองนโยบายและแผน

1. โครงการจัดทําระบบภาระงานเจาหนาที่ 15,000 กองกลาง
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารขอมูล
    หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. (TQF)

150,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.2.4 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
        พัฒนาความรูและทักษะการวิจัย

1.2.3 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงาน
        หรือนวัตกรรมทางวิชาชีพ

เอกสารแนบ ๑

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารขอมูล
    หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ. (TQF)

150,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยคณะครุศาสตร 63,200 คณะครุศาสตร
2. โครงการปูทางสรางนักวิจัย 4,300 คณะครุศาสตร
3. โครงการวิจัยสถาบัน 140,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยใหแกบุคลากร 140,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. โครงการนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการ
    พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส (สกอ.)

26,250 กองกลาง

2. โครงพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 47,250 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สกลนครเขาสูระบบ SNRU Connection

135,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. โครงการฝกอบรมทบทวนประจําปหนวยรักษาความปลอดภัย 32,400 กองกลาง
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 150,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ6. โครงการเสริมสรางและพัฒนาเจตคติแรงจูงใจในการใหบริการ 60,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.2.4 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ
        พัฒนาความรูและทักษะการวิจัย

1.2.3 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงาน
        หรือนวัตกรรมทางวิชาชีพ

1.2.5 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่นําความรู
        และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชใน
        การปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ

เอกสารแนบ ๑



เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลกองนโยบายและแผน              30,000 กองนโยบายและแผน

1.2.6 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ
        หนวยงานสนับสนุน

1. โครงการวิจัยสถาบัน (การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
    ตอการใหบริการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    ปการศึกษา 2556)

30,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

6,864,312
2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความม่ันคงในการทํางาน 2.1.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา

        เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
1. โครงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร 3,000,000 กองกลาง

1. โครงการพัฒนาตําราวิชาการคณะครุศาสตร 140,000 คณะครุศาสตร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสูตําแหนงวิชาการ 100,000 คณะครุศาสตร
3. โครงการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 243,125 คณะวิทยาการจัดการ
4. โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัย 1,840,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    ราชภัฏสกลนคร
2.1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
         ความกาวหนาตามสายงาน

1. โครงการประชุมสภาวิชาการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
   ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)

945,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.1.2 รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทาง
         วิชาการ

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสราง
   และกรอบอัตรากําลัง

2.2 ปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม
     กับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 2 : การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความมั่นคงในวิชาชีพ

เอกสารแนบ ๑

2.1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ
         ความกาวหนาตามสายงาน

1. โครงการประชุมสภาวิชาการการกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
   ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.)

945,000 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากรระหวางประเทศ 120,000 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิชาการทาง
    ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

403,447 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.3 การพัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม
    กับภารกิจและทิศทางการพัฒนา

1. ระดับความสําเร็จของแผนความตองการ
   อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
   ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
   มหาวิทยาลัย

1. โครงการเพิ่มสมรรถนะสําหรับอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิจัย
     หลักสูตรและการสอน

72,740 บัณฑิตวิทยาลัย

28,000
1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม สําหรับบุคลากร
    โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัย

10,000 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

2. โครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา 18,000 คณะครุศาสตร

1. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงโครงสราง
   และกรอบอัตรากําลัง

2.2 ปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม
     กับภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร
1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
    จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

3.1 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตาม
     จรรยาบรรณวิชาชีพ

เอกสารแนบ ๑



เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

880,000
1. โครงการสัมมนาภาวะผูนําองคกร 40,000 คณะวิทยาการจัดการ
2. โครงการพัฒนาภาวะผูนําของอาจารย และนักศึกษารวมกับ
    มหาวิทยาลัยเครือขายในประเทศและตางประเทศ (Leadership
    Development Program)

340,000 บัณฑิตวิทยาลัย

3. โครงการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 500,000 กองกลาง
580,974

1. โครงการจัดนิทรรศการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

85,500 กองนโยบายและแผน
2. โครงการการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู
   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

39,274 กองนโยบายและแผน

2. รอยละของหนวยงานระดับคณะสํานัก
   สถาบันที่มีการบริหารจัดการความรู

1. โครงการสงเสริม สนับสนุน และประเมินระบบสนับสนุนงานวิจัย
    เพื่อพัฒนาองคความรู

150,000 คณะวิทยาการจัดการ

2. โครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
    แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
    งบประมาณ พ.ศ. 2556

30,000 กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนําการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหมที่กาวทันการเปลี่ยนแปลง
4.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับการพัฒนาทักษะการบริหาร 1. รอยละผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะ

    การบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู
1. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
   ความรู

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนองคกร
     แหงการเรียนรู (ปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรม
     ในการทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับ
     การบริหารราชการแนวใหม)

เอกสารแนบ ๑

2. โครงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
    แผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป
    งบประมาณ พ.ศ. 2556

30,000 กองนโยบายและแผน

3. โครงการจัดการความรู              24,600 คณะครุศาสตร

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซตหนวยงาน              26,750 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส              29,850 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
    อิเล็กทรอนิกส e-Gp

             65,000 กองกลาง

7. โครงการพัฒนาระบบงานคลัง การตรวจสอบบัญชีและบริหารงบประมาณ            130,000 กองกลาง

เอกสารแนบ ๑



เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

1,350,000
1. โครงการเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร 70,000 กองกลาง
2. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย
    ประจําป 2556

30,000 กองกลาง

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษในตางประเทศ          1,250,000 กองกลาง
2,355,028

7.1 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกบุคลากร 1. โครงการสวัสดิการสุขภาพ 40,000 กองพัฒนานักศึกษา
2. โครงการเกษียณอายุราชการ 650,000 กองกลาง
3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2556 95,000 กองกลาง
4. โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 50,000 กองกลาง
5. โครงการรวมการแขงขันกีฬาประเพณีกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 12 80,000 กองกลาง
6. โครงการแขงขันกีฬาคณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   สกลนคร และงานสังสรรค วันปใหม ป 2556

200,000 กองกลาง

ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไวกับหนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 7 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
1. ระดับความสําเร็จของแผนการใหสวัสดิการ
    ของบุคลากร

1. ระดับความสําเร็จของระบบและกลไก
   ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
   และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
   ประสิทธิภาพ

6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสรางแรงจูงใจที่มี
     ประสิทธิภาพ ในการรักษาบุคลากรที่มี
     สมรรถนะสูงไวกับหนวยงาน

เอกสารแนบ ๑

6. โครงการแขงขันกีฬาคณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   สกลนคร และงานสังสรรค วันปใหม ป 2556

200,000 กองกลาง

7. โครงการสวัสดิการประกันสังคม 5,628 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8. โครงการจัดทําประกันภัยรถยนตหนวยยานพาหนะมหาวิทยาลัย
      ราชภัฏสกลนคร

161,500 กองกลาง

9. โครงการอบรมกฎหมายใกลตัว 65,650 กองกลาง
10. โครงการศึกษาดูงานและรวมแขงขันกีฬาคณาจารย - ขาราชการ
      ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           700,000 กองกลาง

11. โครงการสุขาภิบาลอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร              30,000 กองกลาง

12. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556              95,000 กองกลาง

1. โครงพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร              47,250 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สกลนครเขาสูระบบ SNRU Connection

           135,000 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29,978,445รวมทั้งสิ้น

2. ระดับความพึงพอใจของขาราชการและ
   ผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมการทํางาน
   และระบบงาน

เอกสารแนบ ๑


