
ประชุมเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า 
จังหวัดสกลนคร

2. การด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การขับเคลื่อนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นการน าเสนอ
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06 สรุปรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลินิกเทคโนโลยี 
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07 กรอบประมาณการรายรับจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 256508

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

09 การติดตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
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 โครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า ข้อมูลคนจน 15,390 คน
 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) จ ำนวน 64 ต ำบล 1,280 อัตรำ
 โครงการสกลนครโมเดล พัฒนำเกษตรกรฐำนรำกให้มีรำยได้และควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน โมเดลต้นแบบ

ประสานการน างานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด

 จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือบรรจุในแผนและขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัด
งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบส่วนท้องถิ่นร่วมกับ อบจ. และ อปท.

 ด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร 

ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ในจังหวัด

 การร่วมท าข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชา ร่วมกับ สสจ. ระยะเวลำ 3 ปี
 จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากกัญชา กำรให้ควำมรู้และแสดงผลิตภัณฑ์
 โครงการงบ พ.ร.ก. เงินกู้ แผนงำนยกระดับมำตรฐำนผำ้ย้อมครำมและแผนงำน E-san Gastronomy

ส่งเสริมการน างานด้าน อววน. สนับสนุนจังหวัด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19
 โรงพยาบาลสนามส าหรับกักกันโรคเบื้องต้น (Local Quarantine) ศูนย์ห่วงใยไทสกลละเบ๋อ
 ศูนย์ Antigen Isolation ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 และการรณรงค์ป้องกัน Covid-19

เป็นหน่วยงานฯ รับประเด็นปัญหาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย แก้ปัญหา
สร้างงานสร้างอาชีพ ความเข้มแข็งชุมชน

ด าเนินการเชิงรุกและเชิงรับ ช่วยเหลือ ดูแล
สนองนโยบายกระทรวง อว. และจังหวัด

โครงการแบบบูรณาการ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ความร่วมมือทางวิชาการ กัญชา สมุนไพร 
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก Covid-19

ประสาน

ขับเคลื่อน

ส่งเสริม

รับประเด็นปัญหา

START

1. การบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
2. แนวทาง/กระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการแก้ไข 

ในการด าเนินการในพื้นที่
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. การพัฒนาต่อยอดและสร้างเครือข่าย

ปี 53 – 65 ด าเนินโครงการทั้งสิ้น 91 โครงการ

SROI
64 

ต าบล

CBD

GAP Impact 
Outcome

รายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด
โครงการ U2T ด้วยกลไก อว. ส่วนหน้า
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1. หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร



U2T for 
BCG

2. การด าเนินโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง
โควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
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5

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

https://u2t.ac.th
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1. การจ้างงาน

ต าบลระยะที่ 1 (30 ต าบลเดิม)
การจ้างงาน 8 คน/ต าบล 
• บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน 

จ านวน 4 คน
• ประชาชนในพื้นท่ี ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน 

จ านวน 4 คน
• ไม่ต้องอบรม 4 ทักษะ (Literacy) ให้อบรมทักษะเกี่ยวกับ 

BCG Skill 
• จ านวนการจ้างงานทั้งสิ้น 30 ต าบล*8 อัตรา 

รวมทั้งสิ้น 240 อัตรา

จ านวนการจ้างงาน 51 ต าบล รวม 450 อัตรา

การจ้างงาน 10 คน/ต าบล 
• บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ในอัตรา 15,000 บาท/เดือน 

จ านวน 5 คน
• ประชาชนในพื้นท่ี ในอัตรา 9,000 บาท/เดือน 

จ านวน 5 คน
• ไม่ต้องอบรม 4 ทักษะ (Literacy) ให้อบรมทักษะเกี่ยวกับ 

BCG Skill 
• จ านวนการจ้างงานทั้งสิ้น อัตรา  21 ต าบล*10 อัตรา 

รวมทั้งสิ้น 210 อัตรา

ต าบลระยะที่ 2 (21 ต าบลใหม่)

ระยะเวลาด าเนินการ : 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2565)
แหล่งงบประมาณ: งบกลางปี 2565 (งบเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท า
ข้อเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565
มีนโยบายการด าเนินการ โดยกรอบแนวทางการด าเนนิการมีดังนี้ 

1. เพ่ิมการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่

2. กิจกรรมในการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของชุมชน

3. การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความครอบคลุม

4. พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
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หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นท่ีต าบลภายใต้โครงการ U2T for BCG ดังนี้

หน่วยงาน
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

จังหวัด อ าเภอ ต าบล จังหวัด อ าเภอ ต าบล

คณะครุศาสตร์

สกลนคร เมืองสกลนคร 1 ท่าแร่ สกลนคร เมืองสกลนคร 1. โคกก่อง
สกลนคร เมืองสกลนคร 2 ม่วงลาย สกลนคร เมืองสกลนคร 2. ดงชน
สกลนคร พังโคน 3. พังโคน สกลนคร อากาศอ านวย 3. วาใหญ่
สกลนคร พังโคน 4. ไฮหย่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สกลนคร เมืองสกลนคร 5. เหล่าปอแดง มุกดาหาร ดงหลวง 4. ดงหลวง
สกลนคร กุดบาก 6. นาม่อง สกลนคร พรรณานิคม 5. นาใน
สกลนคร ค าตากล้า 7. แพด สกลนคร เมืองสกลนคร 6. ธาตุนาเวง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 8. นาโสก สกลนคร เมืองสกลนคร 7. พังขว้าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สกลนคร วาริชภูมิ 9. ค้อเขียว นครพนม โพนสวรรค์ 8. นาหัวบ่อ
สกลนคร นิคมน้ าอูน 10. หนองบัว สกลนคร เจริญศิลป์ 9. ทุ่งแก
สกลนคร วานรนิวาส 11. หนองสนม สกลนคร นิคมน้ าอูน 10. หนองปลิง
สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 12. ด่านม่วงค า สกลนคร พรรณานิคม 11. บะฮี

U2T for BCG
คณะครุศาสตร์ 7 ต าบล

คณะมนุษยศาสตร์ฯ    8 ต าบล
คณะวิทยาการจัดการ  7 ต าบล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  8 ต าบล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       7 ต าบล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร          8 ต าบล
สถาบันวิจัยและพัฒนา              6 ต าบล
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หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นท่ีต าบลภายใต้โครงการ U2T for BCG ดังนี้

หน่วยงาน
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2

จังหวัด อ าเภอ ต าบล จังหวัด อ าเภอ ต าบล

คณะวิทยาการจัดการ

สกลนคร อากาศอ านวย 13. ท่าก้อน สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 12. ตองโขบ
สกลนคร สว่างแดนดิน 14. พันนา สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 13. แมดนาท่ม
สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 15. เหล่าโพนค้อ สกลนคร พรรณานิคม 14. สว่าง
สกลนคร โพนนาแก้ว 16. บ้านแป้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สกลนคร พรรณานิคม 17. นาหัวบ่อ สกลนคร กุสุมาลย์ 15. นาเพียง
สกลนคร เต่างอย 18. นาตาล สกลนคร กุสุมาลย์ 16. นาโพธิ์
สกลนคร เต่างอย 19. จันทร์เพ็ญ สกลนคร กุสุมาลย์ 17. โพธิไพศาล
สกลนคร ดงหลวง 20. กกตูม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สกลนคร บ้านม่วง 21. ม่วง สกลนคร โพนนาแก้ว 18. เชียงสือ
สกลนคร ส่องดาว 22. วัฒนา สกลนคร ภูพาน 19. หลุบเลา
สกลนคร เจริญศิลป์ 23. โคกศิลา สกลนคร อากาศอ านวย 20. นาฮี
สกลนคร ภูพาน 24. สร้างค้อ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 21. บางทรายใหญ่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สกลนคร กุสุมาลย์ 25. อุ่มจาน
สกลนคร กุดบาก 26. กุดบาก
สกลนคร กุดบาก 27. กุดไห
สกลนคร เต่างอย 28. บึงทวาย

ศูนย์ CEAE นครพนม นาหว้า 29. นางัว
ศูนย์ AIC สกลนคร เต่างอย 30. เต่างอย

รวมทั้งสิ้น 3 จังหวัด 22 อ าเภอ 30 ต าบล 3 จังหวัด 12 อ าเภอ 21 ต าบล



3. คลินิกเทคโนโลยี

ประจ ำปี 2565
65งบประมำณท่ีไดร้บั สนบัสนุนประจ ำปี 2565

แพลตฟอร์มบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี

แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย

แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ได้รับงบประมาณสนับสนนุ ทั้งหมด จ านวน 6 โครงการ 
เป็นเงินทั้งหมด 1,176,630 บาท
ด าเนินการได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็น

แผนการด าเนินการเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รับการตรวจประเมินการด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2665 ในวันที่ 31 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุน          
จาก (สป.อว.) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
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H พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

- ด าเนินโครงการ 
- รับการตรวจประเมินโครงการจากผูแ้ทน 
กระทรวง อว.

ปฏิทินการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

A กรกฎาคม 2564

ชี้แจงการเขียนร่างเสนอโครงการ
- บริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)
- พัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (NCB)
- เพ่ิมศักยภาพธุรกิจชมุชน (BCE)
- บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)
- คูปอง OTOP

B สิงหาคม 2564
- หน่วยงานเขียนข้อเสนอโครงการ
- ประชุมจัดท าแผน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

C กันยายน 2564
- หน่วยงานส่งข้อเสนอโครงการให้คลินิกฯ 
รวบรวมและพิจารณาเบ้ืองต้น
- ประชุมจัดท าแผน สป.อว. งาน อว. ส่วนหน้า
และคลินิกเทคโนโลยี

D ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564
ส่งข้อเสนอโครงการ ไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.)

E ธันวาคม 2564

แจ้งผลการพิจารณาโครงการฉบับย่อและปรับแก้
โครงการฉบับสมบูรณ์

F มกราคม 2565

แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สป.อว.

G กุมภาพันธ์ – เมษายน 2565

รอการโอนงบประมาณสนับสนุนโครงการท่ีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สป.

I กันยายน 2565

ประเมินผลและรายงานโครงการ

11



4. การขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
(Area – Based and Community Engagement)

12

01
02

03

1. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองตามตัวชี้วัด
ด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิน่หรือชุมชนอื่น 
(Area – Based and Community 
Engagement) ด้านศักยภาพ
สถาบันอุดมศึกษา (Potential) 4.25
และด้านผลการด าเนินงาน 
(Performance) 3.25

สภามหาวิทยาลัยมีมตใินการประชุม
คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เห็นชอบผลการประเมินตนเองฯ 
และเลือกสังกัดกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิน่
หรือชุมชนอื่น และอนุมัติแผนฯ 

2. จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

3. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ   
ประจ าปี และด าเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.2 ล้านบาท)

ทุกหน่วยงานตามบทบาท
ที่เกี่ยวข้อง
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“มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่อย่างสมบูรณ์แบบ
เพ่ือน าไปสู่สุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์ 

(University of Wellbeing and 
Engagement, UWE)

ภายในปี 2570”

เป้าหมายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

“บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสาธารณะและทักษะวิชาชีพ” 
(โดยเป็นครูท่ีสร้ำงสรรค์ มีบทบำทเป็นผู้แนะน ำ และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเรียนกำรสอน (Coaching & Facilitator Teacher) 
เป็นผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ คือเป็นผู้ประกอบกำรที่สร้ำงและใช้
นวัตกรรม(Innovative Entrepreneur) เป็นเกษตรกรสร้ำงสรรค์ คือ
เป็นเกษตรกรที่สร้ำงและใช้นวัตกรรม (Innovative Farmer) และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) 

การผลิตบัณฑิต 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

(สร้างคน สร้างการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง) 
พร้อมการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

การสร้างชุมชนพึ่งตนเองได้

แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับปรับปรุง)



กิจกรรม/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

1. ครพูันธุ์ใหม่มีบทบำทเป็นผู้แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอน 
(Coaching & Facilitator Teacher)  (หลักสูตรครูพันธุ์ใหมฯ่ 10 หลักสูตร)

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสำยอำชีพ (การได้งานท า ในพื้นที่ฯ ร้อยละ 80 )
3. ระบบสะสมหน่วยกำรเรียนเพ่ือเทียบโอน (Credit Bank) ของมหำวิทยำลัยท่ีมปีระสิทธิภำพ (จ านวน 1 ระบบ)
4. เกิดหลักสูตรระยะสั้นท่ีส่งเสริมกำร Reskill/Upskill ของนักศึกษำ ประชำชนหน่วยงำน

และองค์กรในท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ (จ านวน 10 หลักสูตร)

1. มีศูนยเ์ผยแพร่ควำมรูเ้พ่ือ Reskill/Upskill ส ำหรับนักศึกษำและประชำชน (จ านวน 5 ศูนย)์
2. กลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้น (Startup และผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ (Creative Entrepreneur) 

ได้รับกำรพัฒนำ (จ านวน 10 ผู้ประกอบการ/ราย)
3. แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ (จ านวน 2 แหล่ง)

1. เข้ำรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม THE Impact Ranking (อันดับไม่เกิน 800+)
2. ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนำอำจำรย์ 

(เครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ 7 เครือข่าย)

1. มีกำรสร้ำงและพัฒนำศูนย์วิจัยหรือศูนย์ควำมเป็นเลิศตำมควำมเชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย (จ านวน 2 ศูนย)์
2. มีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิจัยเฉพำะทำงจำกต่ำงประเทศ (จ านวน 3 คน)

1. มีกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยตำมควำมเชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
ท้ังในและต่ำงประเทศ (จ านวน 10 เครือข่าย)

1. บัณฑิต 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
“บัณฑิตเป็นคนดีมีจิตสำธำรณะและ
ทักษะวิชำชีพ (เป็นครูท่ีสร้ำงสรรค์ 
(Coaching & Facilitator Teacher)

2. ชุมชนพึ่งตนเองได้ (สร้ำงคน 
สร้ำงกำรเรียนรู้ สร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง พร้อมกำรขับเคล่ือน
ชุมชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน)

3. ผลกำรจัดอันดับ THE Impact 
ranking อยู่ในอันดับ 800+ 
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พัฒนาและแสวงหาบุคลากร

ความเป็นนานาชาติ

การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ

กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์
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5. กรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย งบประมาณ

รายการบุคลากรภาครัฐ 321,745,800 บาท
1. งบบุคลากร 83,667,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 71,978,900 บาท
2. งบด าเนินงาน 11,104,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน 226,973,200 บาท
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,000,000 บาท 
1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,953,000 บาท
1. งบลงทุน 54,889,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 54,889,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 34,256,200 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,633,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 6,063,800 บาท
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 58,193,600 บาท
1. งบลงทุน 50,449,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,449,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 36,630,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 7,744,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,744,000 บาท

โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 27,843,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 27,843,300 บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1,237,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน 1,237,800 บาท
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6. สรุปรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับจัดสรร ครุภัณฑ์และท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
จ านวนทั้งสิ้น 55 รายการ เป็นจ านวนเงิน 105,338,800  บาท

รายการ
ผลผลิต

รวม
ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
1. รายการครุภัณฑ์ 

- รำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1 ล้ำน บำท 10 4,844,000 19 15,582,100 29 20,426,100
- รำคำต่อหน่วยสูงกว่ำ 1 ล้ำน บำท 4 8,975,600 10 18,674,100 14 27,649,700

รวม 14 13,819,600 29 34,256,200 43 48,075,800
2. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- รำคำต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 10 ล้ำน บำท 9 21,630,000 1 4,883,000 10 26,513,000
- รำคำต่อหน่วยสูงกว่ำ 10 ล้ำน บำท 1 15,000,000 1 15,750,000 2 30,750,000

รวม 10 36,630,000 2 20,633,000 12 57,263,000
รวมทั้งสิ้น 24 50,449,600 31 54,889,200 55 105,338,800



7. กรอบประมาณการรายรับจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน

1. เงินรายได้ 140,621,840 บาท

1.1 เงินรำยได้ (ภำคปกติ) * 87,624,660 บำท 

1.2 เงินรำยได้ (ภำคพิเศษ) * 11,548,350 บำท 

1.3 เงินบัณฑิตวิทยำลัย 35,408,020 บำท 

1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 6,040,800 บำท 

2. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ

3,840,000 บาท 

3. เงินรายได้จากการบริการ 12,344,100 บาท 

รวมทั้งสิ้น 156,805,940 บาท 
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140,621,840
90%

3,840,000
2%

12,344,100
8%

งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินรายได้

เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ
เงินรายได้จากการบริการ



8. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจ าปีการศึกษา 2565
(1 มิถุนายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรสน. ประจ าปีการศึกษา 2565

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
• ใช้รูปแบบเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA)
• องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

 ระดับหลักสูตร                          
6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้
 ตามมาตรฐาน สกอ. 
 ปรับค่าน้ าหนักงานทรัพย์สิน               

ทางปัญญาเกณฑ์ สกอ. 

 ระดับมหาวิทยาลัย                                             
5 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้
 ตามเกณฑ์กลุ่มราชภัฏ 20 ตัวบ่งชี้
 ตามเกณฑ์ มรสน. พัฒนา 2 ตัวบ่งช้ี

 ระดับคณะ                                         
5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้
 ตามเกณฑ์กลุ่มราชภัฏ 18 ตัวบ่งชี้
 ตามเกณฑ์ สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี
 ตามเกณฑ์ มรสน. พัฒนา 2 ตัวบ่งช้ี

ระดับส านัก สถาบัน
• ใช้รูปแบบตามเกณฑ์ สกอ. 5 องค์ประกอบ จ านวน 5 หน่วยงาน

 ส านักงานอธิการบดี  13 ตัวบ่งช้ี
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  13 ตัวบ่งชี้
 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  10 ตัวบ่งช้ี
 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  12 ตัวบ่งช้ี
 บัณฑิตวิทยาลัย  16 ตัวบ่งช้ี

• ใช้รูปแบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) จ านวน 1 หน่วยงาน 
 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา                                                                            

7 ยุทธศาสตร์ 14 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 55 ตัวชี้วัด
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ.

ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 ปริญญำตรี เกณฑ์ 5 ข้อ  บัณฑิตศึกษำ เกณฑ์ 10 ข้อ
2. บัณฑิต 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

2.2 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

3. นักศึกษา 3.1 กำรรับนักศึกษำ 

3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ

4. อาจารย์ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์

4.2 คุณภำพอำจำรย์

4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร

5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

5.3 กำรประเมินผู้เรียน

5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 20



องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

5 องค์ประกอบ 21 ตัวบ่งชี้
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  
1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (สกอ.)
1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
1.7 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
1.8 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 
1.9 ผลลัพธ์ของหลักสูตรท่ีนักศึกษำมสี่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรม
1.10 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มรสน.)
1.11 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (มรสน.)

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
2.4 งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
3.2 ชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 4.1 ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
5. การบริหารจัดการ 5.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน

5.2 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 21



องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน
1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ.

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี บัณฑิตวิทยาลัย
ส านักงาน
อธิการบดี

ส านักส่งเสริม
วิชาการฯ

ส านักวิทยบริการ
ฯ

สถาบันภาษาฯ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน     

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร  

2.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร     

2.3 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 6 ตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ี 3 ตัวบ่งช้ี 1 ตัวบ่งช้ี 5 ตัวบ่งช้ี
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

3.1 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้     

3.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ    

3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง    

3.4 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน    

ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน 4 ตัวบ่งช้ี
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ     

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน     
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน (ต่อ)

2.  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ด าเนินการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์ จ านวนตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรวิจัย
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 1.1 นักศึกษำ และบุคลำกรวิจัยมีศักยภำพตำมควำมเชี่ยวชำญ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 2.1 ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกภำยในและภำยนอก 5
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 2.2 จัดกลุ่มวิจัยขอทุนภำยนอก 1
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 2.3 ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรวิจัยเพ่ือให้ได้ทุน 2
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์หรือใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรวิจัยสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้หม่จากงานวิจัย เป็นทรัพย์สินทางปัญญา งานสร้างสรรค์ 

สิ่งประดิษฐค์ิดค้น นวัตกรรม เทคโนโลยี และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 3.1 มีผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์ 3
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 3.2 ผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมในเวทีกำรประกวด 1
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 3.3 กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยให้เกิดจ ำนวน Start up และ SME ที่ใช้เทคโนโลยีในกำรประกอบธุรกิจ 2
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน (ต่อ)

2.  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ จ านวนตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 4.1 เผยแพร่งำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ ระดับชำติและนำนำชำติ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 5.1 ชุมชน ท้องถ่ิน สังคมและประเทศชำติ ได้รับกำรพัฒนำด้วยกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพื้นที่อย่ำงมี

ส่วนร่วม
6

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 6.1 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธภิาพและมีธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 7.1 สถำบันวิจัยและพัฒนำมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีคุณภำพเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 5
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 7.2 สถำบันวิจัยและพัฒนำมีระบบพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพ 1
เป้ำประสงค์เชิงยุทธ์ศำสตร์ 7.3 กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 1

รวมจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 55
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
5 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งชี้

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก  
1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
1.6 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
1.7 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล  
1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรท่ีนักศึกษำมสี่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรม
1.9 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
1.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  
2.4 ผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรม ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน
3.3 จ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยท่ีได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 4.1 ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
4.2 ผลลัพธ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

5. การบริหารจัดการ 5.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน
5.2 กำรบริหำรของสถำบันเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน
5.3 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ
5.4 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 25



9. การติดตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม โครงการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม
ประเมิน โครงการน้อมน าศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก

คณะ/ส่วนกลาง จัดงานประชุม จัด
นิทรรศการและแสดงสินค้า จากงาน
ศาสตร์พระราชา งานตลาดชุมชน

เดือนสิงหาคม



27

ขอเชิญประชุม.....

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 - 2569)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ขอบคุณค่ะ


