
แนวนโยบายการจัดทําคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

จากผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร ตามแนวการติดตามประเมินผลแนวปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2552 โดยการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลวาสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงปญหาในการ
ปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน  หรือเพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสม
สอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่เปล่ียนแปลงไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงผลการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ปรากฏผลดังนี้ 
 

ผลการปฏบิัตริาชการตามตวัชี้วัด 
ผลการดําเนนิการ 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดําเนนิการ 
รอบ 9 เดือน 

มิติท่ี 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 45) 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

1.0000 1.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.0000 1.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย
ที่สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราช บัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา 

  

3.1  ระดับความสําเร็จการพัฒนาครู “กลุมสนุก” เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 1.0000 2.0000 
3.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบปราสาทผึ้ง 1.0000 1.0000 
3.3 ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพใหเกิดความ  
เขมแข็งในระดับทองถิ่นและประเทศ 

1.0000 1.0000 

3.4 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 1.0000 1.0000 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ 
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา 

  

4.1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต (รอยละ  7.00)   

4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา  1 ป 

1.0000 1.0000 

4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 1.0000 1.0000 
4.1.4 * รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ เผยแพร 
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 

5.0000 5.0000 

4.2  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค (รอยละ  10.00)   

4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรในระดบั ชาติหรือ 
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรอื นักวิจัยประจํา 

1.0000 1.0000 



ผลการปฏบิัตริาชการตามตวัชี้วัด 
ผลการดําเนนิการ 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดําเนนิการ 
รอบ 9 เดือน 

4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน
อยางชัดเจน ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

1.0000 1.0000 

4.2.3 รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรอง 
คุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

1.0000 1.0000 

ตัวช้ีวัดที่  5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 1.0000 1.0000 

มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 15) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ 
ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา   

  

6.1  รอยละของระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 1.0000 1.0000 
6.2  รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา 1.0000 1.0000 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

7.1  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

1.0000 2.0000 

7.2  ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินของ สมศ. 4.4600 4.4600 

มิติท่ี 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (น้ําหนัก : รอยละ 10) 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของถาบันอุดมศึกษา 

5.0000 5.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 1.0000 1.0000 
ตัวช้ีวัดที่ 10  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย ถวงน้ําหนักใน การรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

4.0000 5.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 1.0000 1.0000 

มิติท่ี 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (น้ําหนัก : รอยละ 30) 
ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลตามหนาที่และบทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยและการถายทอดเปาหมายจากสภามหาวิทยาลัยสูสถาบันอุดมศึกษา 

  

12.1  ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ 
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

4.0000 4.0000 

12.2  ระดับคุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 1.0000 3.0000 
ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

2.0000 3.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 
ดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

1.0000 1.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา 

1.0000 1.0000 



ผลการปฏบิัตริาชการตามตวัชี้วัด 
ผลการดําเนนิการ 
รอบ 6 เดือน 

ผลการดําเนนิการ 
รอบ 9 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ของสถาบันอุดมศึกษา 

2.0000 4.0000 

ตัวช้ีวัดที่ 17  ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2.0000 2.0000 
ตัวช้ีวัดที่ 18 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวน 
การที่สรางคุณคา 

1.0000 2.0000 

คาคะแนนที่ได 1.5600 1.8988 

 
จากผลการดําเนินการดังกลาวสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี ้
1. ผลการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในชวงระยะเวลา 9 เดือน ยังอยูใน

เกณฑต่ํา ทั้งนีเ้นื่องจากมีโครงการยอยที่จะดําเนนิการเปนจํานวนมาก 
2. หนวยงานยอยมีแผนการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติราชการอยูในชวงไตรมาสสุดทายเปนจํานวน

มาก จึงทําใหยงัไมไดดําเนินการหลายโครงการ 
3. เนื่องจากมภีารกิจที่ไดรับมอบหมายจากภายนอกจํานวนมากนอกเหนือจากกิจกรรมทีก่ําหนดไวในแผน  

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการกจิกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถดําเนินการไปได
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขขอปญหาดังกลาว  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 

จากแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังกลาวจึงเหน็ควรเสนอ    
แนวทางการจดัทําคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี ้
 

1. หลักการจัดตั้งงบประมาณ 
 1.1 การจดัทําคาํขอตั้งงบประมาณ ใหถือปฏิบตัิตามขอบงัคับคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ดังนี ้

(1) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงการศึกษาและการ
จายเงินเพื่อจดัการศึกษาภาคปกติระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนครวาดวยการรับและการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษา   
เพื่อปวงชน (กศ.ป.) ระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

(3) ขอบังคับวามหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาภาคพิเศษ  
พ.ศ. 2549 

(4) ขอบังคับวามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการรับจายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดบั 
บัณฑิตศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549 
 1.2 จัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  มุงเนนผลสําเร็จของผลิต  ผลลัพธตามเปาหมาย
เชิงยุทธศาสตร สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการแผนดิน 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย  แผนพัฒนา 4 ป 
(พ.ศ. 2552-2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2           
(พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  ยุทธศาสตรหลักของ
ประเทศ และภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทั้ง  8  ขอ ดังนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพืน้ฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 
และภูมิปญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน       
อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑติของประเทศ  

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
และของชาต ิ 

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ิน ใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชมุชนและทองถ่ินเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม 

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวชิาชีพครู ผลิตและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกนัระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกร   
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อสงเสริมใหเกดิการ จัดการ 
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดํารใินการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

 1.3 จัดทํางบประมาณโดยยึดตามแผน  ดังนี้  
  1.3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  7  ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก 
           ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  พฒันาระบบการจัดการศึกษา 
  เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

กลยุทธ : 
1. สงเสริม สนบัสนุนและจดัการศกึษาทางดานสังคมศาสตร  และวิทยาศาสตรที่มคีุณภาพ 
2. การสรางเสริมระบบประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เพื่อพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา 
3. สงเสริมการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรในสัดสวนสูงขึ้น 



4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับตามความตองการของทองถ่ิน 
5. สงเสริมงานพัฒนานักศกึษาและการดแูลระเบียบวินยันกัศึกษา 
6. สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุมสนุกใหมีความเขมแข็ง 
7. สรางเสริมความพรอมทางดานทรัพยากรสําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
8. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเชื่อมโยงกับแหลงเรยีนรูภายนอก 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถ่ิน 
  เปาประสงค :  ประชาชนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่อง 

กลยุทธ : 
1. เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู  หลังการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
3. ปรับกระบวนการรับนกัศึกษาใหหลากหลาย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3 วจิัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถ่ิน 
  เปาประสงค :  เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน  ตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพียง 
   กลยุทธ :      

1. การถายทอดองคความรูใหแกชุมชนและสงัคม 
2. สนับสนุนและจัดใหมกีารวจิัยลักษณะเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทําวิจยั  งานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ 
4. สงเสริมและสนับสนุนการทาํวิจัยงานสรางสรรคและการใหบริการวิชาการ 
5. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานในระดับชาต ิ
6. สรางฐานขอมูลทองถ่ิน  การวิจัยหนองหาร  ภูพานศกึษา  และวจิัยพืน้บาน  เพื่อ

เปนศูนยกลางทางวิชาการของทองถ่ิน 
7. ขยายพืน้ที่โครงการหมูบานราชภัฏและการวิจัยโครงการตามแนวพระราชดําริ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4  อนรัุกษ  สงเสริม  สืบทอดศิลปวัฒนธรรม  
  เปาประสงค :  เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ :  
1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ฟนฟูพัฒนาและถายทอดองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม 
3. สงเสริมการบรูณาการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ

การบริการทางวิชาการ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 



  เปาประสงค :  ทองถ่ินมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
กลยุทธ :  
1. สนับสนุนการสรางองคความรู  ดานการจดัการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  6  สรางเสริมเครือขายการเรียนรู 
  เปาประสงค  :  เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถ่ินและประเทศ 

กลยุทธ :  
1. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูใหเกดิความเขมแขง็ 
2. สนับสนนุการทํางานในลักษณะเครือขายทางวิชาการกับสวนราชการ  

ภาคเอกชนและองคกรทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  7  บริหารจัดการทีด่ ี
  เปาประสงค  :  การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ :  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรูและการบริหารความเสี่ยง 
3. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. สนับสนุนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
5. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 
6. พัฒนาระบบการติดตามการดาํเนินงานใหชัดเจน 

 
1.3.2 กรอบการพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบาย   

สภามหาวิทยาลัย 4 ดาน ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.1 การบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการ มีการกรองเรื่องกอนเขาสภา
มหาวิทยาลัย 

1.2 การพัฒนาระเบียบสําหรับการบริหารจัดการ เชน การบริหารเงินรายได และการ
ใชทรัพยสิน 

1.3 การเตรียมความพรอมทางดานบุคลากรสําหรับการเปดหลักสูตรในอนาคต การ
เกษยีณอายุราชการ 

1.4 การนําระเบยีบที่มีมาใชในเชงิปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เชน ระเบียบการติด I เปนตน 
1.5 การเสริมสรางความพรอมทางดานเทคโนโลยีส่ือสาร 
1.6 การกํากับดแูลของสภามหาวทิยาลัยในระดบัคณะ/สํานัก/สถาบัน 
1.7 การกําหนดตัวช้ีวัดในการจดัการศึกษาตองมีความชัดเจน 



2. การพัฒนาบุคลากร ใหมีคุณภาพ 
การพัฒนาบุคลากร แบงเปน 2 กลุม คือ อาจารย (สายผูสอน) และ บุคลากรสาย 

สนับสนุน โดยใหดําเนนิการ ดังนี้ 
2.1 บุคลากรมีการวางแผนพฒันาตนเองอยางมเีปาหมาย 
2.2 พัฒนาบุคลากรใหเทาทันกับนโยบายของสาํนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและนโยบายของชาติ โดยใหมกีารขับเคลื่อนทุกระดับของสวนราชการ 
2.3 ควรมีแผนทดแทนอัตรากําลังคนที่ชัดเจนใหสอดคลองกบัแผนวิชาการ 

3. การพัฒนาวชิาการและสงเสริมการวิจัย 
3.1 การพัฒนาวิชาการเชิงรุกดาน In Put และ Process ดังนี้ 

1) การปรับกระบวนการรับนักศึกษาโดยจดัทํา Admission เชิงรุก และการรับ
นักศึกษาแบบเรียนลวงหนา Advance Placement เพื่อใหนักศึกษาไดรับการศึกษาแบบ Fast Track โดยสราง
ความผูกพันกบัทองถ่ิน มีการคัดเลือกนักเรียนที่ประพฤติดี ระดับการเรียนปานกลาง เพื่อใหเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

2) การสรางหลักสูตรใหมใหมีการบูรณาการและเชื่อมโยงสาขาที่ใกลเคียงเขา 
ดวยกัน โดยคํานึงถึงคุณภาพของหลักสูตรและประเมินความตองการ (Need Assessment) ของตลาดในปจจุบัน 
อนาคต โดยทาํวิจัยสถาบัน รวมทั้งประเมนิความพรอมดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะดานบุคลากร 
การสรางหลักสูตรทองถ่ิน เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการเปดหลักสูตรระดับสูง Higher Education การควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ การประเมินความตองการ 
Need Assessment ในปจจบุัน อนาคต และประเมินการเปลี่ยนแปลงสําหรับการเปดหลักสูตรในอนาคต รวมถึง
การพิจารณาความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิต 

3) การจัดการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย เปนระบบและเนนรูปแบบ 
การสอนนอกระบบที่ใชแหลงเรียนรูภายนอกมากขึ้น และใชประโยชนจากทองถ่ินสกลนคร ที่มีวัฒนธรรมแอง
สกลนคร และแหลงธรรมะจาํนวนมาก รวมถึงการนําความรูตามแนวพระราชดําริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการเรยีนการสอน ตองชี้ใหเห็นวาเรยีนแลวจะไดรับอะไร 

      4) ใหมกีารเชื่อมโยงและการพัฒนารายวิชาวัฒนธรรมสกลนคร จริยธรรม และ 
ครอบครัวศึกษา (Family Study) ควรบรรจุไวในหลักสูตร เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม 

      5) การสรางความเขมแขง็วิชาชีพครู โดยการพัฒนาเพิ่มเติมร้ือฟนความรูครู/
บุคลากรทางการศึกษาประจาํการ 

3.2 การพัฒนาและสงเสริมการวิจัยเพื่อทองถ่ินดวยเครือขาย 
      1) การทําวจิัยในลักษณะ Cluster รวมกนัระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

เพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ 
 2) การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน 
 3) การวจิัยหนองหาร ภูพานศึกษา และวิจยัพื้นบาน 



 4) การขยายพืน้ที่โครงการหมูบานราชภัฏ โดยเนนใหนักศึกษาลงพื้นที ่
 5) การเปนหนวยวิชาการใหหนวยงานภายนอก และเปนแกนนําของทองถ่ินเพื่อ

แสดงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอทองถ่ินอยางชัดเจน 
 6) ศึกษาวิจยัโครงการตามแนวพระราชดําริ 

   4. จุดเดน : Out Put ท่ีเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
เปาหมายหรือผลลัพธตามกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เปนจุดเดนหรือจุดขาย 

มีดังนี ้
4.1 บัณฑิตเปนคนด ีมีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ โดยมีอาจารยและบุคลากร

เปนแบบอยาง 
4.2 นักศึกษามจีริยธรรม โดยเนนเชิงปฏิบัต ิ
4.3 นักศึกษามเีอกลักษณ / จุดเดน เชน การสรางนักศึกษาพันธุใหม และการสราง

วินัยโดยใหความสําคัญกับบทบาทของหอพัก 
4.4 นักศึกษามรีะเบียบวินยั เชน การแตงกาย การรูจักหนาที่ ฯลฯ 
 

1.3.3 แผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผูบริหาร)        
9 ดาน ดังนี ้

          1) นโยบายดานการบริหารองคกร 
นโยบายหลักขอที่ 1 : การบริหารจัดการ 
นโยบายหลักขอที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดลอม 
นโยบายหลักขอที่ 3 : การบริหารงบประมาณการเงินและพัสด ุ
นโยบายหลักขอที่ 4 : การประชาสัมพันธ 

       2) นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
นโยบายหลักขอที่ 1 : การพฒันาศักยภาพของอาจารย 
นโยบายหลักขอที่ 2 : การพฒันาอาจารยทีป่รึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 3 : การใหโอกาสทางการศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 4 : การจดัการศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 5 : การพฒันาหลักสูตร 
นโยบายหลักขอที่ 6 : การติดตามประเมินคุณภาพบณัฑติ 
นโยบายหลักขอที่ 7 : การพฒันางานทะเบยีน 
นโยบายหลักขอที่ 8 : การพฒันาครูประจําการ 
นโยบายหลักขอที่ 9 : การจดัการศึกษาเพือ่เตรียมศึกษาตอในระดับอดุมศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 10 : การพัฒนาคุณลักษณะของนักศกึษา 
 



 3) นโยบายดานการวางแผนและพัฒนา 
นโยบายหลักขอที่ 1 : พัฒนาระบบงบประมาณ 
นโยบายหลักขอที่ 2 : การรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติการ 
นโยบายหลักขอที่ 3 : ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน 
นโยบายหลักขอที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายหลักขอที่ 5 : กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาบคุลากรที่ชัดเจน 
นโยบายหลักขอที่ 6 : พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 

 4) นโยบายดานการวิจัย 
นโยบายหลักขอที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
นโยบายหลักขอที่ 2 : สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อ 

นําไปสูการพฒันามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางยั่งยืน (ใหทุนโดยกําหนด 2 ทิศทาง) 
นโยบายหลักขอที่ 3 : ศึกษาวิจัยสถาบันและประเดน็สาธารณะ (สถาบันวจิัยลงมือทํา) 
นโยบายหลักขอ ที่ 4 : ปฏิรูประบบการวจิยั 
นโยบายหลักขอที่ 5 : สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย และงาน 

สรางสรรคในระดับชาติและนานาชาต ิ
นโยบายหลักขอที่ 6 : สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
นโยบายหลักขอที่ 7 : การใหบริการวิจยัแกหนวยงานทองถ่ิน 

 5) นโยบายดานกิจกรรมนักศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 1 : สงเสริมการมีสวนรวมภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
นโยบายหลักขอที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาระบบอาจารย 
นโยบายหลักขอที่ 3 : สงเสริมการสรางเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
นโยบายหลักขอที่ 4 : สงเสริมและพัฒนากิจกรรมชมรมและชุมชนที่สรางสรรค 
นโยบายหลักขอที่ 5 : สงเสริมการเรียนรูคายคุณธรรมใหกับนักศกึษาทีส่นใจ 
นโยบายหลกัขอที่ 6 : การสงเสริมจัดการพัฒนาดานสวสัดิการนักศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 7 : การพฒันาหอพกัประจํา 
นโยบายหลักขอที่ 8 : กิจกรรมที่สรางสรรคดานการประชาสัมพันธ 
นโยบายหลักขอที่ 9 : สงเสริมการกีฬา 
นโยบายหลักขอที่ 10 : สงเสริมการพัฒนางานประจํา 
นโยบายหลักขอที่ 11 : สงเสริมงานแนะแนวการศกึษาและแนะแนวอาชีพ 

 6) นโยบายดานกิจการพิเศษ 
 นโยบายหลักขอที่ 1 : การสรางเครือขายความรวมมือใน รูปแบบการจดัทําโครงการ 

หรือกิจกรรม 
 นโยบายหลกัขอที่ 2 : การบริการวิชาการแกสังคม 



นโยบายหลักขอที่ 3 : ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
นโยบายหลักขอที่ 4 : การบริหารทรัพยสินและรายได 

 7) นโยบายแนวทางการดําเนนิงานบัณฑิตศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 1 : การพฒันาการดําเนนิการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

   นโยบายหลักขอที่ 2 : การสนับสนุนใหคณะหรือสาขาที่มีความพรอม สามารถ     
เปดสอนในระดับบัณฑิตศกึษาได 

  นโยบายหลักขอ ที่ 3 : การประชาสัมพันธการดําเนินงาน ระดับบณัฑติศึกษา 
นโยบายหลักขอที่ 4 : การปรับปรุงอาคารสถานที่บัณฑติวิทยาลัย 

 8) นโยบายแนวทางการดําเนนิงานฝายวิเทศสัมพันธ 
นโยบายหลักขอที่ 1 : งานดานการแลกเปลี่ยนและความสัมพันธกับตางประเทศ 

   นโยบายหลักขอที่ 2 : งานศูนยเวียดนามศกึษา 
นโยบายหลักขอที่ 3 : งานศูนยลาวศกึษา 
นโยบายหลักขอที่ 4 : งานศูนยจนีศึกษา 

 9) นโยบายดานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันภาษาศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
   นโยบายหลักขอที่ 1 : สํานักวิทยบริการ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ปรับปรุงระบบเครือขายใหพัฒนาเรว็ขึน้ 
3. ทําระบบปองกันการเขาใช Internet ใช web master ดูแลระบบ (ใชเครือขาย

ไปโจมตีคนอืน่) 
4. ปรับปรุงระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย 

   นโยบายหลักขอที่ 2 : หองสมุด 
1. ทําระบบเชือ่มโยงฐานขอมูลหนังสือทุกแหงในมหาวทิยาลัย 
2. พัฒนาจัดซือ้ส่ือทันสมัยทดแทนของเดิม 
3. จัดหาแหลงฐานขอมูลแบบ Case by Case 

   นโยบายหลักขอที่ 3 : สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 
งานวิจยัเชิงวฒันธรรม 

 
        ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสูการเปนศูนยกลางทางวิชาการและความเปนสากลตอไปนั้น  การจัดสรรเงินงบประมาณรายไดเสริม 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงมุงประเด็น
สําคัญ  ดังตอไปนี้ 



  1. มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรทุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหไดสัดสวนคุณวุฒิอาจารยสูงขึ้น สนับสนุนใหอาจารย
ไปทํา Post Doctoral เสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานเขารับการฝกอบรม
สัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น โดยจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ เชน โครงการจัดทําตํารา เปนตน   
  2. มุงเนนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต โดยสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดหาหนังสือ ตํารา CD-ROM และอุปกรณการสอนตาง ๆ ไวบริการนักศึกษาและ
อาจารยใหสามารถสนับสนุนดานการเรียนการสอนอยางเหมาะสม และสนับสนุนการสรางสื่อการสอนใน
ลักษณะ e-Learning โดยใหอาจารยไดจัดทําส่ือการสอนในรายวิชาตาง ๆ ปละประมาณ 20 รายวิชา 
  3. มุงเนนสนับสนุนทุนการวิจัย เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสรับทุนการศึกษาวิจัยใน
สาขาตางๆ ตามขีดความสามารถอยางกวางขวาง สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานวิชาการ ไดรับการจดลิขสิทธิ์
และไดรับรองคุณภาพ โดยมุงเนนงานวิจัยดานการพัฒนาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และการคิดนอกกรอบ  พรอมสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอก และ
การใหบริการถายทอดความรู 
     4. มุงเนนสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑทั้งครุภัณฑการศึกษา ที่มีความจําเปนเรงดวนตองใชงาน 
ซ่ึงไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินหรือขอตั้งงบประมาณประจําปไมทันกาล 
    5. มุงเนนการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร ใหมีขีดความสามารถและความพรอมในการสืบคน
ขอมูลขาวสารทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางรวดเร็ว ที่มีขีดความสามารถใหบริการนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    6. มุงเนนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนดีและนักศึกษายากจน โดยจัดสรรทุน
สงเสริมการศึกษา และการทํางานระหวางเรียน  
   7. มุงเนนการเสริมสรางความเขมแข็งที่สอดคลองกับยุคสมัยของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพช้ันสูง โดยมุงเนนพัฒนาดานวิธีการสอน  
   8. มุงเนนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
  9. มุงเนนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ทั้งที่เปนกิจกรรมรวมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับ
คณะ รวมไปถึงชมรมตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมภายใตกรอบนโยบายและแผนพัฒนานักศึกษา 
  10. มุงเนนการพัฒนาหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหมใหตรงตามความตองการของตลาด 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดของทองถ่ินและประเทศ  
  11. มุงเนนใหทุกคณะจัดทําวิจัยความตองการศึกษาและความตองการอัตรากําลังของตลาดระยะ
ยาวประมาณ 15 ป ศึกษาเกี่ยวกับกับหลักสูตรที่ตองพัฒนาใหม หลักสูตรที่ตองไดรับการพัฒนา และหลักสูตร
ที่ตองปด เพื่อใชเปนทิศทางในการพัฒนาของคณะใหมีความชัดเจนในการรับนักศึกษา 



 1.4 จัดตั้งงบประมาณเพื่อนํามาสมทบเงินงบประมาณแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่งบประมาณ
แผนดินไมอาจจัดสรรใหได หรือจดัสรรไมเพยีงพอตอการพัฒนาประสทิธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนนุ
กิจกรรมนกัศกึษา การบริหาร และสวัสดกิาร ตามนโยบายและแผนงานของรัฐบาล  2  แผนงาน ดังนี ้
    1.  แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
          ผลผลิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ผลผลิตที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
          ผลผลิตที่ 3 ผลงานการใหบริการวิชาการ 
          ผลผลิตที่ 4 ผลงานวิจยัเพื่อสรางองคความรู 
          ผลผลิตที่ 5 ผลงานวิจยัเพื่อถายทอดเทคโนโลยี 
    2.  แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
          ผลผลิตที่ 1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1.5 เกณฑในการจัดทําคําของบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดสรรเงินนอกงบประมาณ
ตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บเงินแตละประเภท และพิจารณาใหครอบคลุมภารกิจการบริหารงานของหนวยงานยอย    
โดยพิจารณาจัดสรรในลักษณะที่เปนงบประจํา 
 

2. แนวทางการจดัทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 
 รายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมายถึง รายจายซ่ึงกําหนดไวสําหรับแตละสวนราชการและ
รัฐวิสาหกจิโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก 

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจาย เพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 
รายจายทีจ่ายในลักษณะเงนิเดือน คาจางประจํา คาจางชัว่คราว และคาตอบแทนพนกังานราชการ รวมถึง
รายจายทีก่ําหนดใหจายจากงบรายจายอืน่ใดในลกัษณะรายจายดังกลาว 

2. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก 
รายจายทีจ่ายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายทีก่ําหนดใหจาย
จากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

3. งบลงทุน หมายถึง รายจายทีก่ําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จายใน
ลักษณะคาครุภัณฑ คาทีด่ินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว 

4. งบเงินอุดหนนุ หมายถึง รายจายทีก่ําหนดใหจายเปนคาบํารุง เงินอุดหนุนการศึกษา
และวจิัย และรายจายทีก่ําหนดใหใชจายในงบรายจายนี ้

5. งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 
หรือรายจายทีก่ําหนดใหใชจายในงบรายจายนี ้

 ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา
ประมาณการรายรับ และการประมาณการรายจายตามแนวทางดังตอไปนี้ 



 2.1 จัดทําคาํขอตั้งงบประมาณ โดยยดึตามระเบียบและขอบังคับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 
 2.2 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณตามนโยบายในการจัดทําคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
  2.2.1 ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณ กําหนดในระหวาง 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553  
จัดสรรเงินนอกงบประมาณเฉพาะงบประมาณในภาคเรียนที่ 2/2552 ภาคเรียนที่ 3/2552  และ 1/2553 โดยเงินรายได
ที่คาดวาจะไดรับจากนักศึกษาใหมในภาคเรียนที่ 1/2553  ยังไมนํามาพิจารณาจัดสรร แตกําหนดเปนยอดรายจาย
ไวสวนกลาง นอกจากนี้ในการพิจารณาจัดสรรใหรวมงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เปนยอดรวม
ในการพิจารณาจัดสรรดวย 
  2.2.2  การจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานยอยใหดําเนนิการ ดังนี้ 

          2.2.2.1 งบคาใชจายประจํา 

-  คาจางอาจารยอัตราจาง ใหคณะตาง ๆ รวมกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ พิจารณา
กําหนดอัตราจางตามสภาพความตองการความขาดแคลนของสาขาวชิาโดยพิจารณา
จากภาระงานชั่วโมงสอน  และใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

-  คาจางชั่วคราว ใหเสนอการจางจริงตามทีห่นวยงานมใีนปจจุบัน กรณีที่ขอจาง
เพิ่มตามภารกจิโครงสรางใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกิดขึน้ใน
ปงบประมาณ 2553 หนวยงานตองแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 

-  งบบริหารหนวยงานยอย  จัดสรรเปนคาใชจายในการบริหารงานของ      
หนวยงาน ไดแก คาวัสดุสํานักงาน  คาซอมแซมครุภณัฑ  คาตอบแทน และ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจดัสรรเงินนอกงบประมาณเพิม่จาก   
งบแผนดนิ และภารกิจทีเ่กีย่วของ 

-  คาสาธารณปูโภคของแตละหนวยงาน ตามความจําเปน  
-  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งใน

ระดับคณะ และหนวยงานตาง ๆ เพื่อการเพิม่พูนองคความรู การรับแนวคดิใน   
การปรับเปลี่ยนการดําเนนิกจิการของมหาวทิยาลัยในรูปแบบใหม ซ่ึงนําไปสูการ
พัฒนางาน การบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนการสรางแรงจูงใจใหรักและเสียสละ
เพื่อองคกร และรองรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ 

    2.2.2.2  งบพัฒนา หนวยงานตองเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
    สวนของงบพัฒนาที่นอกเหนือจากงบคาใชจายประจํา 

-  งบพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณตามกรอบของ
แผนปฏิบัติราชการแผนดิน 4 ป (พ.ศ. 2552 - 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร กรอบการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2552 - 2554    
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลยั  แผนพฒันา 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบบัผูบริหาร)  และเปนโครงการที่สามารถตอบ



ตัวช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบัติการของของสถาบันอุดมศึกษา การประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

-  งบพัฒนาในสวนของหนวยงานยอย เพื่อสนบัสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน ใหเสนอเปน
โครงการ โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะ สํานัก กอง เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เพือ่พิจารณาความเปนไปได และให 
ความเหน็ชอบโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 

  2.2.3 เกณฑการพิจารณาโครงการ 
    2.2.3.1  เปนภารกิจตามจุดเนน และสอดคลองกับกรอบของแผนปฏิบัติราชการแผนดิน 4 ป 
(พ.ศ. 2552 - 2555) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรอบการพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ป พ.ศ. 2552 -
2554 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลยั  แผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบบั
ผูบริหาร)  และเปนโครงการที่สามารถตอบตัวช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบัติการของของสถาบันอุดมศึกษา 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
    2.2.3.2 วงเงินงบประมาณตองไมเกินวงเงนิที่ควรไดรับการจัดสรร (กรณีที่หนวยงาน 
มีวงเงินรายรับ) 
    2.2.3.3 กรณีทีห่นวยงานมีโครงการที่เสนอมหาวิทยาลัยเกนิวงเงินที่ไดรับจัดสรร มหาวทิยาลัย
พิจารณาจดัสรรใหเฉพาะที่เปนโครงการตามขอ 2.2.3.1 

 2.3 การจัดทําประมาณการรายรับ 
  (1) รายไดคาบาํรุงการศึกษา/คาหนวยกิต/คาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ ที่จัดเก็บจากนักศึกษา/
คาธรรมเนยีมพิเศษเพื่อพฒันาโปรแกรม/คาขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม/คาทําบัตรประจําตวันกัศกึษา   คาบริการ
อินเทอรเนต็ ใหจัดทาํประมาณการรายรับ 
  (2) การประมาณการรายรับนักศึกษาตั้งแตรุนปการศึกษา 2549-2553 ประมาณการจากเงินคาบํารุง
การศึกษาที่เก็บแบบเหมาจาย ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใหคิดประมาณการ
วงเงินงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยปรับลดนักศึกษาเขาป 2549 - 2553  
รอยละ 5, 5,  5, 10 และรอยละ 20 ตามลําดับ (ปรับลดไวสําหรับการออกกลางคันของนักศึกษา) รวมกับ
งบประมาณรายไดอ่ืน ๆ แลวนํามาจัดสรรรอยละ 80  
  (3) หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวงเงินจากวงเงินที่คํานวณไดตามเกณฑในขอ (2) การปรับ
เพิ่ม/ลด จะคํานึงถึงสภาวการณของแหลงที่มาของรายรับ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 2.4 การจัดทําประมาณการรายจาย 
  2.4.1 จัดทําคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนนิกจิการของมหาวิทยาลัย ขออนุมัติตอสภาไดในวงเงินไมเกินรอยละ 
80 ของงบประมาณรายได 
           ในกรณทีี่มีเหตุจําเปนเรงดวนที่จะตองจัดสรรเงินรายไดประจําปงบประมาณในสวนที่กัน
ไวรอยละ 20 ใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพิม่เติม เพื่อขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ทัง้นี้ไมเกนิ
วงเงินสวนที่กนัไวรอยละ 20 ของรายไดประจําปงบประมาณนั้น ๆ 



  2.4.2 การตั้งงบประมาณรายจายของงาน/โครงการ/กิจกรรมซึ่งใชจายจากงบประมาณทั้งสอง
แหลงคืองบประมาณแผนดนิและงบประมาณรายจายจากเงินรายได ใหใชจายจากงบประมาณแผนดินเปนหลัก 
และตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ เพือ่สนับสนุนงบประมาณแผนดิน  โดยใหเกิดความชดัเจนเกี่ยวกบั
สัดสวนของงบประมาณที่นาํมาดําเนนิการแตละงาน/โครงการ/กิจกรรม และมีความชดัเจนในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
  2.4.3  การจําแนกประเภทรายจาย  ใชหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ดวนที่สุด  ที่ นร. 0702/ว 21 ลงวันที ่20 มกราคม 2548  
  2.4.4  การตั้งงบประมาณดานบุคลากร ขอใหดําเนินการตั้งงบประมาณแยกใหชัดเจน ตามประเภท    
ของการจาง ไดแก ลูกจางชั่วคราวรายเดือน ลูกจางชั่วคราวรายวัน ใหตั้งงบประมาณรอยละ 4 ของวงเงินคาจางใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  เพื่อใชเปนเงินเลื่อนขั้นคาจางชั่วคราวรายเดือนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยกําหนด  
โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับขนาดอัตรากําลังในภาพรวมใหสอดคลองกับภารกิจดานตาง ๆ  และมีสัดสวนที่เหมาะสม
ตามความสามารถและลักษณะของงาน จึงมีหลักการและแนวทางในการตั้งงบประมาณดานงบบุคลากรเพื่อใหใกลเคียง
กับความเปนจริงมากที่สุด  ดังนี้ 

1) ใหหนวยงานเสนอกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสม  เพื่อประกอบการพิจารณาการจดัสรร
อัตรากําลังเพิ่มเติม 

2) ไมเพิ่มอัตราใหมในสวนของลูกจางชั่วคราว ยกเวนหนวยงานจดัตั้งใหมหรือหนวยงาน
ที่ยังจาํเปนตองมีบุคลากรปฏบิัติงานประจํา โดยมีการกาํหนดภาระงานทีชั่ดเจน และ
หนวยงานที่มคีวามจําเปนตองใชอัตรากําลังที่ตองใชความรูความชํานาญเฉพาะดาน  
และไดรับการอนุมัติกรอบอัตรากําลังตามขอ 1 แลว 

3) หนวยงานทีไ่ดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการที่ไดรับจัดสรร
จากงบประมาณแผนดนิ กรณีที่บรรจุบุคคลจากลูกจางปจจุบันที่มีอยูแลว ใหหนวยงาน
ยุบอัตราที่เปนเงินนอกงบประมาณ ยกเวนหนวยงานทีเ่หตุผลความจําเปนตองนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพจิารณากรณี ๆ ไป 

  2.4.5 การตั้งงบประมาณรายจายคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ใหพิจารณาตั้งงบประมาณจาก
ฐานการใชจายจริงของปที่ผานมา โดยยดึหลักการใชทรัพยากรรวมกนัอยางประหยัดและกอใหเกดิประโยชนสูงสุด 

1) คาสอนพิเศษ ควรพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาที่  
ขาดแคลนบุคลากรทําการสอน 

2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรไมควรสูงมาก ควรพิจารณาขอตั้ง   
และอนุมัติตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด 

3) ใหหนวยงานตัง้งบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคมของคาจางชั่วคราวรายเดือน   
ในอัตรารอยละ 5 ทุกอัตรา 

4) คาวัสดุควรเนนใหสาขาวิชาจัดซื้อวัสดุ เพือ่ใชในการเรียนการสอนในสัดสวนที่   
สูงกวาวัสดุสํานักงาน 

  2.4.6 การตั้งคาสาธารณูปโภคสมทบเงินงบประมาณแผนดิน  
 คาไฟฟา  คาโทรศัพท เชน  คาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคล่ือนที่ ฯลฯ 
คาธรรมเนยีมการโอนเงินผานธนาคาร  คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ใหตัง้งบประมาณ
ตามความจําเปนอยางแทจริงเทานั้น โดยไมควรสูงกวาปงบประมาณ พ.ศ 2552   
และใหคํานึงถึงการนําเงินงบประมาณแผนดินมาสมทบดวย กรณีมีอาคารใหม     
ใหตั้งงบประมาณเทาที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล ตัวช้ีวดั ก.พ.ร. และของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 



  2.4.7 การตั้งงบประมาณหมวดคาครุภัณฑทีด่ินและสิ่งกอสราง 
1) มุงเนนสนบัสนุนการจัดซื้อครุภัณฑทั้งครภุณัฑการศกึษา ที่มีความจาํเปนเรงดวนตอง 

ใชงาน ซ่ึงไมไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดนิหรอืขอตั้งงบประมาณประจาํปไมทนักาล 
2) การตั้งงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ใหจดัทําแผนความตองการครุภัณฑ โดยลําดับ

ความสําคัญ ทั้งนี้ควรมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคามากที่สุด และบริหารการ
ใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ และแสดงขอมูลการใชประโยชนของครุภัณฑเดิม
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน ใหตั้งครุภัณฑตามความจําเปนและประหยัด เชน ครุภัณฑ
การเรียนการสอนที่ไมไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน และครภุณัฑเพื่อ
รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยพจิารณาถึงการใชทรัพยากรรวมกนั ซ่ึง
หลักเกณฑการพิจารณาครุภณัฑ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัยมี
นโยบายใหจัดลําดับ  ครุภณัฑเพื่อการศึกษาใหจัดลําดับเปนลําดับตน ๆ   กรณคีรุภณัฑ   
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสวนกลางกําหนด ใหทกุหนวยงานตั้งตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดเทานั้น เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนตน 

3) การตั้งงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง ใหผานการพจิารณาของมหาวิทยาลัย 
โดยแสดงเหตผุลความจําเปน และกจิกรรมใชประโยชนซ่ึงตองสอดคลองกับ       
ผังแมบท นโยบายและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งระบุสถานที่
กอสรางหรือสวนที่จะปรับปรุงส่ิงกอสรางอยางละเอียดและชัดเจน 

2.4.8 การตั้งงบเงินอุดหนุน 
 เงินอุดหนุน เปนงบประมาณรายจายที่ตั้งเพื่อความคลองตัวในการเบิกจายจึงใหระบุ
รายการ/โครงการ วัตถุประสงคของรายการ/โครงการ และชี้แจงถึงเหตุผลความ
จําเปนประกอบการพิจารณาดวย โดยการดาํเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม 
และดานศิลปะและวัฒนธรรม  การวิจยัใหตั้งโครงการในหมวดนี้  สวนการ
บริหารงานของหนวยงานใหตั้งในงบดําเนนิการ ตัวอยางโครงการ 
(1) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
(2) โครงการพัฒนาบุคลากร 
(3) โครงการพัฒนาอื่น ๆ 
(4) คาบํารุงสมาชิกองคกรตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเหน็ชอบ 

  2.4.9  การตั้งงบรายจายอ่ืน  
            งบรายจายอ่ืน หมายถงึ รายจายทีไ่มเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดรายจายหนึ่ง หรือ
รายจายที่สํานกังบประมาณกาํหนดใหใชจายจากงบรายจายนี ้ทั้งนี้ ใหตั้งงบประมาณตามความจาํเปนอยางแทจริง
เทานั้น  เชน งบประมาณสําหรับการแกปญหา หรือมีเหตุจําเปนเรงดวน จัดสรรไวเปนเงินกอน ในหมวด
รายจายอ่ืน  

      2.4.10 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชทรัพยากรรวม
ใหจัดสรรเพื่อสมทบมหาวิทยาลัย 20 % ของ 80 % ที่ประมาณการรายรับ 



3.  การบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 เมื่อสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร อนุมัติคาํขอตั้งเงินนอกงบประมาณ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
แลวใหหนวยงานดําเนนิการ ดังนี ้

1. หนวยงานตรวจสอบงบประมาณทีไ่ดรับจดัสรร  และจดัทําแผนปฏิบัตกิารประจาํป (Action Plan) 
การใชงบประมาณที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลสําเร็จที่ชัดเจน และกรณีที่มีเงิน
งบประมาณแผนดิน จะตองบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย  และระยะเวลาที่กําหนดตามงวดเงนิที่ไดรับจัดสรร 

2. หากคณะ สํานัก สถาบัน และกอง มีความประสงคที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย โดย   
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552 ไดมีมติมอบอํานาจการโอนและ
หรือการการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ ใหอธิการบดีโอนและหรือเปลีย่นแปลง
งบประมาณรายจายในวงเงินที่เห็นวามีความจําเปนและเหมาะสมตอภารกิจของมหาวิทยาลัย สวนกรณีที่เปน
การโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจดัหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางจะตองมีวงเงนิตอหนวยต่ํากวา 1,000,000 ลานบาท 
และต่ํากวา 10,000,000 ลานบาท ตามลําดับ (เปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548      
ซ่ึงออกโดยสํานักงบประมาณ)  ถาวงเงนิในการจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางเกินกวากรณีดังกลาว ใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

3. การกันเงนิเหลื่อมปของงบประมาณรายได คณะ / หนวยงานใด ถาจะขยายระยะเวลาการกัน
เงิน เหล่ือมป จะตองเขาขายลักษณะ ดังนี ้

 

1) เปนทุนวิจยั 
2) เปนทุนอดุหนุน 
3) เปนครุภณัฑที่มีสัญญากอหนี้ผูกพนังบประมาณไวแลว 
4) เปนที่ดนิและสิ่งกอสรางที่มีสัญญากอหนี้ผูกพนังบประมาณไวแลว         
5) งบประมาณที่นอกเหนือจากลักษณะขอ 1 – 4 หากหนวยงานไมสามารถใชจายรายไดตาม 

กําหนดเวลา ถามีความจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอกี ใหหนวยงานจัดทําโครงการที่มีจุดมุงหมายและ
เปาหมายในการดําเนินการอยางชัดเจน ซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนครจะอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 

4. กําหนดใหวันที่ 30 กันยายน 2553 เปนวนัสุดทายการเบกิจายงบประมาณเงินรายไดประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

4.  การติดตามประเมินผล 
 1.  ใหฝายการเงินควบคุมการเบิกจายเงินรายไดตามแผนที่กําหนดไว และจัดทํารายงานสถานะ 
       ทางการเงินทัง้รายรับและรายจายตออธิการบดี และสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบเปนประจาํทุกเดือน 
     2. มีการจัดทําปฏิบัติการประจําป และจัดทําแผน/ ผล การใชจายงบประมาณเงนินอกงบประมาณ 
         คูขนานกบังบประมาณแผนดินเปนรายเดือนและรายไตรมาส  เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล 
    3.  มีการนําการประเมินดวยเครื่องมือการวิเคราะหระดบัความสําเร็จของการดําเนนิงานจากการ 
         ใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 
 



ปฏิทินการจัดทําคําขอตัง้เงนินอกงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

วัน/เดือน/ป ขั้นตอนการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
5 – 15 มิ.ย. 52 

 
กองนโยบายและแผนประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณนักศึกษา  
ท่ีเขาใหม เพื่อจดัทํางบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (เพิ่มเติม) 

งานวิเคราะหงบประมาณ 

16 มิ.ย. 52 
 

ประชุมหนวยงาน เพื่อช้ีแจงหลกัเกณฑจัดทําคําของบประมาณ 
และแนวนโยบายการจัดทําคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม)  

คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง 
 

26 มิ.ย. 52 
 

นําเสนอคําขอตั้งงบประมาณ (เพิ่มเติม) เขาสูท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

31 ก.ค. 52 
 

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติแนวนโยบายการจัดทําคําขอตั้ง 
เงินนอกงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553  

สภามหาวิทยาลัย 
 

3 – 21 ส.ค.52 ประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ  เพื่อจัดทํางบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

งานวิเคราะหงบประมาณ 
 

24 ส.ค. 52 
 

ประชุมหนวยงาน เพื่อช้ีแจงหลกัเกณฑจัดทําคําของบประมาณ 
และแนวนโยบายการจัดทําคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2553 

คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง 
 

24 ส.ค.– 4 ก.ย.52 หนวยงานจัดทาํคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง 
4 ก.ย. 52 หนวยงานจัดสงคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2553 ไปยังกองนโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 
 

5 - 11 ก.ย. 52 กองนโยบายและแผนประมวลผลและวิเคราะหและจัดทําเอกสาร 
ขอตั้งเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

กองนโยบายและแผน 
 

14 ก.ย. 52 ประชุมรองอธกิารบดีเพื่อพิจารณาคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดสรรงบประมาณของ
หนวยงาน 

อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผอ.สํานักงานอธิการบดี 
ผอ.กองนโยบายและแผน 

15-16 ก.ย. 52 วิเคราะหงบประมาณที่ไดรับพิจารณาจัดสรรและสรุปและจัดทํา
เอกสารงบประมาณที่ประชุมรองอธิการบดีใหความเห็นชอบ 

กองนโยบายและแผน 
 

18 ก.ย. 52 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เพื่อพิจารณาคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน 

19-21 ก.ย. 52 จัดทําเอกสารคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณตามขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

กองนโยบายและแผน 

25 ก.ย. 52 นําเสนอคําขอตั้งงบประมาณเขาสูท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

กองนโยบายและแผน 

26-28 ก.ย. 52 
 

จัดทําเอกสารคําขอตั้งเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กองนโยบายและแผน 

29 ก.ย. 52 จัดสงเอกสารคาํขอตั้งเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2553 และงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหหนวยงานเพือ่ใชในการบริหารงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

1 ต.ค. 52 แจงใหหนวยงานตางๆ ทราบและถือปฏิบัติตอไป ทุกหนวยงาน 
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