
หมวดที่  1

ขอมูลทั่วไป

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น  ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและ

เครือขายการเรียนรู  คูคุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

คานิยมองคการ

“รวมคิด รวมทําหนาที่ อยางมีความสุข” ความหมายของคานิยม (Triple H’s , ประกอบดวย Head and 
Hand for Healthy Organization)

Head หมายถึง รวมคิด  รวมกันแสดงความเห็น ไดขอสรุปและทิศทางรวมกัน 
Hand หมายถึง รวมทํา รวมทําหนาที่  รวมกันขับเคลื่อนภารกิจขององคกร
Healthy Organization หมายถึง องคการสุขภาพดี  องคกรแหงความสุข   อยางมีความสุข

พันธกิจ
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2.  พัฒนาองคความรู  และถายทอดสูการพัฒนาทองถิ่น
3.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.  พัฒนาเครือขายการเรียนรู
5.  บริหารจัดการใหมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
             1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
             2.  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
             3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความตองการของทองถิ่น
             4.  อนุรักษ สงเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
             5.  สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
             6.  สรางเครือขายการเรียนรู
             7.  บริหารจัดการที่ดี
เปาประสงค

1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. บัณฑิตเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ
3. เพิ่มองคความรูและสมรรถภาพการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปนศูนยกลางความรูดานศิลปวัฒนธรรม
5. ทองถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
6. เกิดเครือขายการเรียนรูในระดับทองถิ่นและประเทศ
7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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โครงสรางการแบงสวนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา

อธิการบดี
นายปญญา  มหาชัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะ

กองนโยบายและแผน

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สํานักงานอธิการบดี โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาลัย

สํานัก สถาบัน โครงการ

กองกลาง

กองพัฒนานักศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ศาสตราจารย ดร. ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร. สุจินต  สิมารักษ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายปญญา  มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
4. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
5. รองศาสตราจารย  รังสรรค  เนียมสนิท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
6. ทันตแพทย ดร.สุขสมัย  สมพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
7. นายสรรคสนธิ  บุณโยทยาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. นายแพทยสมบูรณ  จิระวัฒนาสมกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
10. นายประพันธ  เตชะสกลกิจกูร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
11. นายชาคริต  อริยอาภากมล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
12. นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
13. นายสุพัฒน  นาครัตน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
14. นายพิเชฐ  แสงนิศากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท กรรมการผูแทนผูบริหาร
16. นายสุนทร  ไชยชนะ กรรมการผูแทนผูบริหาร
17. ผูชวยศาสตราจารยชาคริต  ชาญชิตปรีชา กรรมการผูแทนผูบริหาร
18. นายประสิทธิ์  คะเลรัมย กรรมการผูแทนผูบริหาร
19. ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  ไพใหล ผูแทนคณาจารย
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  วงษสวัสดิ์ ผูแทนคณาจารย
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล ผูแทนคณาจารย
22. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ผูแทนคณาจารย
23. ผูชวยศาสตราจารยสมจิตต  รัตนอุดมโชค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา  ภาวะบุตร ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่     /๒๕๕๒

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานดานการกํากับดูแลองคการที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
------------------------------------------------------

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ไดดําเนินการสงเสริมองคความรู
เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมในระดับองคกรเพื่อใหสวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชนมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการ
องคการใหกาวสูระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     
โดยมุงการพัฒนาคุณภาพ และเพื่อสนองตอพระราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุงใหสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองมาเปนแนวทางในการปฎิบัติ
ราชการ โดยไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จึงแตงต้ังคณะทํางานดานการกํากับดูแลองคการที่ดี ดังนี้

                               ๑)  อธิการบดี                                                              ประธานคณะทํางาน
๒) รองอธิการบดีทุกสายงาน       รองประธานคณะทํางาน
๓)  ผูชวยอธิการฝายบริหาร คณะทํางาน  
๔)  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ คณะทํางาน  

                 ๕) คณบดีทุกคณะ คณะทํางาน
๖)  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน คณะทํางาน                            
๗) ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                                คณะทํางาน   
๘)  ผูอํานวยการกองกลาง                                     คณะทํางาน
๙)  ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ทุกสํานัก ทุกสถาบัน    คณะทํางาน  
๑๐)  ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย              คณะทํางาน
๑๑)  หัวหนางานบริหารงานบุคคลและนิติกร        คณะทํางาน                  
๑๒)  หัวหนางานบริหารงานทั่วไป                               คณะทํางาน    

                            ๑๓)  นางสาวอรววรณ  วัชรกุล                                       คณะทํางาน   
๑๔)  นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ                                    คณะทํางาน

                                           

          /บทบาทหนาที่.../
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บทบาทหนาที่
๑. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
๒. ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดขึ้นใหเกิดผลเปนรูปธรรม
๓. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

ตามชี้วัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
๔. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายกการกํากับดูแลองคการที่ดีใหเหมาะสมและ

ทันสมัยอยูเสมอ

                      ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

                  สั่ง  ณ  วันที่......เดือน................   พ.ศ.  ๒๕๕๒

(นายปญญา   มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่     /๒๕๕๒

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลคณะทํางานเพื่อการถายทอดเปาหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสูการปฏิบัติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และตองดําเนินการตามตัวชี้วัด ๔ มิติ คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติดานการพัฒนา
องคการ ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จดวย คุณภาพของการถายทอดเปาหมายของสภามหาวิทยาลัย              
สูการปฏิบัติ  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏสกลนคร เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงแตตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑)   อธิการบดี                                                       ประธานกรรมการ
๒)  รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
๔   รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา              กรรมการ
๕)  รองอธิการฝายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ กรรมการ
๖)  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ                                        กรรมการ
๗)  ผูชวยอธิการฝายบริหาร                                                   กรรมการ   
๙)   ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ                                กรรมการ
๑๐) คณบดีทุกคณะ              กรรมการ
๑๒)  ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ทุกสํานัก สถาบัน กรรมการ
๑๓)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ
๑๔)  ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ
๑๕)   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๑๖)   หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กรรมการ
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๑๗)  หัวหนางานบริหารงานบุคคลและนิติกร กรรมการ
๑๘)  หัวหนางานหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ
๓)  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา              กรรมการและเลขานุการ
๑๙)  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๘)  นางสาวอรวรรณ  วัชรกุล                            กรรมการและผูชวยเลขนุการ
๑๙)   นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ               กรรมการและผูชวยเลขนุการ

หนาที่ความรับผิดชอบ
๑.   กําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การ

บริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒ . สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องตาง ๆ ของคณะทํางานเพื่อให

การดําเนินการเปนไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่กําหนด  
๓ ติดตาม เรงรัดใหดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรบังเกิดผลทางปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ
๔ ทบทวนทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก และแผนปฏิบัติราชการ  

๒. คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนบริหารความเสี่ยง ระบบการสื่อสาร
๑)  รองอธิการบดีฝายบริหาร                                                         หัวหนาคณะทํางาน
๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา                                           คณะทํางาน
๒) คณบดีคณะครุศาสตร                                                                    คณะทํางาน
๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                   คณะทํางาน 
๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                        คณะทํางาน
๕) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                                           คณะทํางาน
๖)  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                  คณะทํางาน
๗)  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                             คณะทํางาน  
๘)  ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ทุกสํานัก สถาบัน               คณะทํางาน
๙)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี                  คณะทํางาน
๑๐)  ผูอํานวยการกองกลาง  คณะทํางาน

              ๑๑)   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา                คณะทํางาน
              ๑๒)  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน                                                   คณะทํางาน

๑๓)   หัวหนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ                                      คณะทํางาน
๑๔)  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน               คณะทํางานและเลขานุการ
๑๕)  นางสาวอรวรรณ  วัชรกุล                           คณะทํางานและผูชวยเลขนุการ
๑๖)   นางสาวอรอนงค  ไชยมาศ              คณะทํางานและผูชวยเลขนุการ
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             หนาที่ความรับผิดชอบ              
๑) จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรระดับสถาบันและระดับคณะ/สํานัก
๒) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรับสถาบันและระดับคณะ
๓) จัดทําคูมือการใชระบบการสื่อสาร

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันที่ ๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒

(นายปญญา   มหาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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หมวดที่  1


ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น  ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมองค์การ


“ร่วมคิด ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข” ความหมายของค่านิยม (Triple H’s , ประกอบด้วย Head and Hand for Healthy Organization)

Head หมายถึง ร่วมคิด  ร่วมกันแสดงความเห็น ได้ข้อสรุปและทิศทางร่วมกัน 

Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าที่  ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร


Healthy Organization หมายถึง องค์การสุขภาพดี  องค์กรแห่งความสุข   อย่างมีความสุข


พันธกิจ


1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม


2.  พัฒนาองค์ความรู้  และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น


3.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


4.  พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้


5.  บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

             1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษา

             2.  ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

             3.  วิจัยและบริการบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น

             4.  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดศิลปวัฒนธรรม

             5.  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             6.  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

             7.  บริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ

3. เพิ่มองค์ความรู้และสมรรถภาพการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

5. ท้องถิ่นมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

6. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นและประเทศ

7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล









































คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



		12. นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร์

		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



		13. นายสุพัฒน์  นาครัตน์

		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



		14. นายพิเชฐ  แสงนิศากร

		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



		15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

		กรรมการผู้แทนผู้บริหาร



		16. นายสุนทร  ไชยชนะ

		กรรมการผู้แทนผู้บริหาร



		17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา

		กรรมการผู้แทนผู้บริหาร



		18. นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์

		กรรมการผู้แทนผู้บริหาร



		19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  ไพใหล

		ผู้แทนคณาจารย์



		20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์

		ผู้แทนคณาจารย์



		21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล

		ผู้แทนคณาจารย์



		22. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร


		ผู้แทนคณาจารย์



		23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

		เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



		24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร

		ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ



		25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  กองสาสนะ

		ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย





คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่     /๒๕๕๒


เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

------------------------------------------------------

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ได้ดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมในระดับองค์กรเพื่อให้ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการองค์การให้ก้าวสู้ระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพ และเพื่อสนองต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุ่งให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติราชการ โดยได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์การที่ดี ดังนี้

                               ๑)  อธิการบดี

                                                             ประธานคณะทำงาน


๒) รองอธิการบดีทุกสายงาน



      รองประธานคณะทำงาน


๓)  ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหาร
คณะทำงาน  

๔)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะทำงาน  


                  ๕) คณบดีทุกคณะ
คณะทำงาน


๖)  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
คณะทำงาน

                           


๗) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
                               คณะทำงาน   


๘)  ผู้อำนวยการกองกลาง
                                    คณะทำงาน 


๙)  ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ทุกสำนัก ทุกสถาบัน
    คณะทำงาน  


๑๐)  ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
              คณะทำงาน


๑๑)  หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและนิติกร

       คณะทำงาน

                 


๑๒)  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป                               คณะทำงาน    


                            ๑๓)  นางสาวอรววรณ  วัชรกุล                                       คณะทำงาน   


๑๔)  นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ                                      คณะทำงาน 


           /บทบาทหน้าที่.../


บทบาทหน้าที่


1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

2. ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีตามชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ

4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายกการกำกับดูแลองค์การที่ดีให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

                      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                  สั่ง  ณ  วันที่......เดือน................   พ.ศ.  ๒๕๕๒


(นายปัญญา   มหาชัย)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่     /๒๕๕๒


เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลคณะทำงานเพื่อการถ่ายทอดเป้าหมาย

ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครสู่การปฏิบัติ



ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด ๔ มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์การ ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้วย คุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัย              สู่การปฏิบัติ  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัย       ราชภัฏสกลนคร เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงแต่ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดังนี้

๑. คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๑)   อธิการบดี

                                                      ประธานกรรมการ


๒)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



กรรมการ

๔   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

             กรรมการ
 


๕)  รองอธิการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ


๖)   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ                                        กรรมการ


๗)  ผู้ช่วยอธิการฝ่ายบริหาร                                                   กรรมการ   



๙)   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ                                กรรมการ



๑๐) คณบดีทุกคณะ



             กรรมการ


๑๒)  ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ทุกสำนัก สถาบัน

กรรมการ


๑๓)  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  กรรมการ



๑๔)  ผู้อำนวยการกองกลาง



กรรมการ


๑๕)   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


กรรมการ


๑๖)   หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

กรรมการ


๑๗)  หัวหน้างานบริหารงานบุคคลและนิติกร

กรรมการ


๑๘)  หัวหน้างานหน่วยตรวจสอบภายใน


กรรมการ



๓)  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

             กรรมการและเลขานุการ


๑๙)  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


๑๘)  นางสาวอรวรรณ  วัชรกุล

                           กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ


๑๙)   นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ

 
             กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.   กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒ . ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาและแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ของคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบ ทิศทาง และแนวทางที่กำหนด  

3 ติดตาม เร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรบังเกิดผลทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4 ทบทวนทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก และแผนปฏิบัติราชการ  

๒. คณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนบริหารความเสี่ยง ระบบการสื่อสาร


๑)  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                         หัวหน้าคณะทำงาน

๒) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา                                           คณะทำงาน


๒) คณบดีคณะครุศาสตร์                                                                    คณะทำงาน

๓) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                   คณะทำงาน 

๔) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        คณะทำงาน

๕) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                                                           คณะทำงาน

๖)  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                  คณะทำงาน

๗)  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                             คณะทำงาน  



๘)  ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ทุกสำนัก สถาบัน

              คณะทำงาน


๙)  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
                 คณะทำงาน



๑๐)  ผู้อำนวยการกองกลาง




 คณะทำงาน


              ๑๑)   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


               คณะทำงาน


              ๑๒)  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                                   คณะทำงาน




๑๓)   หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ                                      คณะทำงาน



๑๔)  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 
             คณะทำงานและเลขานุการ


๑๕)  นางสาวอรวรรณ  วัชรกุล

                          คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ


๑๖)   นางสาวอรอนงค์  ไชยมาศ


             คณะทำงานและผู้ช่วยเลขนุการ

             หน้าที่ความรับผิดชอบ              


1) จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับสถาบันและระดับคณะ/สำนัก

2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรับสถาบันและระดับคณะ




๓) จัดทำคู่มือการใช้ระบบการสื่อสาร

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่ ๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๒


(นายปัญญา   มหาชัย)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



























































คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย











คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ



















































































สำนัก








คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





อธิการบดี


นายปัญญา  มหาชัย





นายกสภามหาวิทยาลัย


ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา





โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สำนักวิทยบริการฯ








สำนักส่งเสริมวิชาการฯ








ศูนย์ศึกษานอกมหา’ลัย





คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม





สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





คณะ








สถาบัน








คณะเทคโนโลยีการเกษตร





กองนโยบายและแผน





สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน





สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ





กองกลาง





กองพัฒนานักศึกษา








คณะวิทยาการจัดการ








คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี











คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์








สถาบันวิจัยและพัฒนา








คณะครุศาสตร์





สำนักงานอธิการบดี





โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย





สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม





โครงการ














PAGE  



