
โครงสรางแผนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

 
แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/หนวยงาน โครงการ หนวยงาน 

แผนงาน : ขยาย

โอกาสและพัฒนา

การศึกษา 

 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

งานจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร         
และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.1  กิจกรรมสาขาวิชาฟสิกส 
2.2  กิจกรรมสาขาวิชาเคมี 
2.3  กิจกรรมสาขาวิชาชีววิทยา 
2.4  กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
2.5  กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
2.6  กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
2.7  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.8  กิจกรรมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

2.9  กิจกรรมสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
คณะเทคโนโลยีกาเกษตร 

2.10  กิจกรรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
2.11  กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
2.12  กิจกรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
2.13  กิจกรรมสาขาวิชาสัตวบาล 
2.14  กิจกรรมสาขาวิชาพืชศาสตร 
2.15  กิจกรรมสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
2.16  กิจกรรมสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย 
2.17  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
2.18  กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.19 กิจกรรมสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
2.20  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา 

 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. โครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา 



แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/หนวยงาน โครงการ หนวยงาน 

  2.21  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
2.22  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
2.23  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
2.24  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
2.25  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
2.26  กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
2.27  กิจกรรมสาขาวิชาไฟฟาอุตสาหกรรม 
2.28  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

   

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จ
การศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 
     

งานจัดการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.1  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
3.2  กิจกรรมสาขาวิชาสังคมศาสตร 
3.3  กิจกรรมสาขาวิชาสุนทรียศาสตร 
3.4  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย 
3.5  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3.6  กิจกรรมสาขาวิชานิติศาสตร 
3.7  กิจกรรมสาขาวิชาศิลปกรรม 
3.8  กิจกรรมสาขาวิชาดนตรี 
3.9  กิจกรรมสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
3.10  กิจกรรมสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
3.11  กิจกรรมสาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
3.12  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะครุศาสตร 

3.13  กิจกรรมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3.14  กิจกรรมสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา 
3.15  กิจกรรมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
3.16  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3.17  กิจกรรมสาขาวิชาสังคมศึกษา 

 1. คณะครุศาสตร 
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. คณะวิทยาการจัดการ 
6. ศูนยจัดการศึกษาภายนอก

มหาวิทยาลัย 
5. โครงการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา 



แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/หนวยงาน โครงการ หนวยงาน 

3.18  กิจกรรมสาขาวิชาภาษาไทย 
3.19  กิจกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
3.20  กิจกรรมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
3.21  กิจกรรมสาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
3.22  กิจกรรมสาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
3.23  กิจกรรมสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
3.24  กิจกรรมสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
3.25  กิจกรรมสาขาวิชาการประถมศึกษา 
3.26  กิจกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.27  กิจกรรมสาขาวิชาการตลาด 
3.28  กิจกรรมสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
3.29  กิจกรรมสาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
3.30  กิจกรรมสาขาวิชาการบัญชี 
3.31  กิจกรรมสาขาวิชาเลขานุการ 
3.32  กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
3.33  กิจกรรมสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและ         
        การจัดการทั่วไป 
3.34  กิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

กิจกรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
กิจกรรมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
กิจกรรมสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
กิจกรรมสาขาวิชาภาวะผูนําทางการบริหาร 
กิจกรรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 



แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/หนวยงาน โครงการ หนวยงาน 

   งานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 

กิจกรรมรอง บริหารงานทั่วไป 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานบริหารบุคคลและนิติการ 
3. งานคลัง 
4. งานทรัพยสินและรายได 
5. งานพัสดุ 
6. งานประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ 
7. งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
9. งานหนวยตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมรอง ดานนโยบายและแผนพัฒนา 

1 งานบริหารทั่วไป 

2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ 

3 งานวิเคราะหงบประมาณ 

4 งานวิเคราะหแผนและติดตามประเมินผล 
กิจกรรมรอง  ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 

1. งานดานการลงทะเบียนของนักศึกษา 
2. งานดานการรับนักศึกษาใหม, รับมอบตัวนักศึกษาใหม 
3. งานดานอนุมัติผลผูสําเร็จการศึกษา, ใบรับรอง, ปริญญาบัตร 
กิจกรรมรอง  พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

1 งานบริหารทั่วไป 
2 งานดานกิจกรรมนักศึกษา 
3 งานพัฒนานกัศึกษาและแนวการศึกษาและอาชีพ 
4 งานดานบริการทุนการศกึษา 
5 งานอนามัยและสุขาภบิาล 
6 งานดานบริการนักศึกษา 

 1. สํานักงานอธิการบดี 
      1.1 กองกลาง 
      1.2 กองนโยบายและแผน 
      1.3 กองพัฒนานักศึกษา 
2. สํานักสงเสริมวิชาการฯ 
      2.1 โครงการพิเศษ 
      2.2 ศูนยจัดการศึกษาภายนอก ม. 
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
      3.1 ศูนยคอมพิวเตอร 
      3.2 ศูนยวิทยบริการ 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   4.1 ศูนยวิทยาศาสตร 
   4.2 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ 
   4.3 ศูนยเขมแข็งฯ 
5. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   5.1 ศูนยภาษา 
   5.2 ศูนยเวียดนามศึกษา 
   5.3 งานวิเทศสัมพันธ 



แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/หนวยงาน โครงการ หนวยงาน 

กิจกรรมรอง  บริการหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1. งานดานบริการหองสมุด 
2. งานดานบริการโสตทัศนศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด 
กิจกรรมรอง  บริการคอมพิวเตอรทางวิชาการ 

1. งานดานบริการคอมพิวเตอร 
2. งานดานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

1. การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
2. การศึกษาตอ 
กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

1. อุปกรณการสอน และพัฒนาตนแบบชุดสื่อการสอน 
2. บริการเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กิจกรรมรอง  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. การประเมินผลโครงสรางหลักสูตร 
กิจกรรมรอง  สงเสริมการผลิตตํารา 

1. ผลิตและพัฒนาตําราในสาขาวิชาตางๆ 
 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ 
 

งานเผยแพรความรู
และบริการวิชาการ 
 

3.1  กิจกรรมรอง จัดฝกอบรมทางวิชาการ 
3.2  กิจกรรมรอง จัดทําวารสารทางวิชาการ 
3.3  กิจกรรมรอง จัดแสดงนิทรรศการ 
3.4  กิจกรรมรอง บริการวิชาการรูปแบบตางๆ 
3.5 กิจกรรมรอง งานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

 1. ฝายโครงการพิเศษ  
2. ศูนยเขมแข็งฯ 
3. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
4. สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

 ผลผลิตที่ 4  : 
ผลงานวิจัยเพื่อสรางองค
ความรู 

ดําเนินงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรู 

4.1 กิจกรรมรอง การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู 
4.2 กิจกรรมรอง งานศูนยวิทยาศาสตร 
4.3 กิจกรรมรอง งานศูนยถายทอดเทคโนโลยี 

 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 



แผนงาน ผลผลิต  กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/หนวยงาน โครงการ หนวยงาน 

ผลผลิตที่ 5  : 
ผลงานวิจัยเพื่อถายทอด
เทคโนโลยี 

ดําเนินงานวิจัยพัฒนา 
และถายทอด
เทคโนโลยี 

5.1 กิจกรรมรอง การวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี  1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

แผนงาน :  

สงเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานสืบสานและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

1.1  กิจกรรมรอง การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 
1.2  กิจกรรมรอง การสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
1.3  กิจกรรมรอง จัดฝกอบรม/การจัดนิทรรศการ 

 
 
 

1. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
      1.1 ศูนยภาษา 
      1.2 ศูนยเวียดนามศึกษา 
      1.3 งานวิเทศสัมพันธ 
2. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  งานสงเสริมการทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4  กิจกรรมรอง การเผยแพรประชาสัมพันธ 
1.5  กิจกรรมรอง ศูนยภาษา 
1.6  กิจกรรมรอง ศูนยเวียดนามศึกษา 
1.7 กิจกรรมรอง งานวิเทศสัมพันธ 

 1.  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    1.1 ศูนยภาษา 
    1.2 ศูนยเวียดนามศึกษา 
    1.3 งานวิเทศสัมพันธ 
2.  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 


	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	แผนงาน


