
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปหัวข้อองค์ความรู้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ ์2563 

 
ลำดับ 

 
กอง 

ประเภทองค์ความรู้ รวมองค์
ความรู้ 1. การพัฒนา

ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

2. แนวปฏิบัติที่ดี 3. นวัตกรรม
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 
1 กองกลาง 3 3 3 9 
2 กองพัฒนานักศึกษา 2 3 1 6 
3 กองนโยบายและแผน - - 1 1 

รวมแต่ละประเภท 5 6 5 16 
 

เอกสารประกอบวาระที่ 5.1 



 
องค์ความรู้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

งาน ชื่อเรื่อง 

ประเภทองค์ความรู้ การจัดส่ง 
1. การพัฒนา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

2. แนวปฏิบัติ
ที่ด ี

3. นวัตกรรม
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 

ส่งไฟล/์
เอกสาร 

ยังไม่ส่ง 

1.งานบริหารทั่วไป ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document) 

√   √  

2. งานบริหารบุคคลและนิติ
การ 

ระบบรายงานข้อมูลส่วนบุคคล  
(Individual Information System :IIS) 

√   √  

3. งานคลัง การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
(งบกลาง) 

 √  √  

4. งานพัสดุ แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  √  √  
5. งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
(e-Service)  

√   √  

6. งานทรัพย์สินและรายได้ พัฒนาต่อยอดระบบบริหารสัญญาเช่าพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

√   √  

7. งานประชาสัมพันธ์และ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

การใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุค
ดิจิทัล 

  √ √  

8. หน่วยตรวจสอบภายใน ระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบชุด     
การเบิก -จ่าย 

  √ √  

9. โรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การพัฒนาทักษะสมองด้วย EF   √ √  



 
 

องค์ความรู้ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งาน ชื่อเรื่อง 

ประเภทองค์ความรู้ การจัดส่ง 
1. การพัฒนา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

2. แนวปฏิบัติ
ที่ด ี

3. นวัตกรรม
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 

ส่งไฟล/์
เอกสาร 

ยังไม่ส่ง 

1. งานบริหารทั่วไป การปิดหลักฐานโครงการเงินกิจกรรมนักศึกษา 
(กจ)  

√ 
  

√  

2. งานส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการขอรับการผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร 

√ 
  √ 

 

3. งานแนะแนวและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือ
รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
√ 

 √ 
 

4. งานสวัสดิการนักศึกษา
และทุนการศึกษา 

การให้ความรู้ด้านการชำระหนี้กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สำหรับบุคลากรและ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
√ 

 √ 
 

5. งานอนามัยและสุขาภิบาล คู่มือการใช้กระเป๋าพยาบาล (First Aid Kit) 
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 

  √ √ 
 

6. งานพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษานักศึกษาพิการ 

การบริการล่ามภาษามือทางไกลจาก Nectec 
 √   

√ 

 
 



 
 

องค์ความรู้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งาน ชื่อเรื่อง 

ประเภทองค์ความรู้ การจัดส่ง 
1. การพัฒนา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

2. แนวปฏิบัติ
ที่ด ี

3. นวัตกรรม
สนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 
ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง 

งานแผนและงบประมาณ บริหารจัดการโครงการด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  √ √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดย่อยองค์ความรู้สำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชื่อเรื่อง/งาน 

ประเภทองค์ความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการดำเนิน (Output) 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

1. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
(E-Document) 
หน่วยงาน : งานบริหาร
ทั่วไป 

√   1. เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
กระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุ
สำนักงาน 

1. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
2. ลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
กระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุ
สำนักงาน 
3. ลดขั้นตอนการจัดส่ง
เอกสารระหว่างหน่วยงาน 

1. อำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกและรวดเร็ว  
2. ง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้น
เอกสาร 

 

2. ระบบรายงานข้อมูล
ส่วนบุคคล (Individual 
Information System : 
IIS) 
หน่วยงาน :  
งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ 
 

√   1. เพ่ือพัฒน/ปรับปรุง ระบบ
สารสนเทศ “แฟ้มสะสมงาน
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ให้มีความถูกต้อง และ
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
2. เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใช้สืบค้น  
หาข้อมูลประวัติส่วนตัว ได้อย่าง

1. ลดขั้นตอนในการขอข้อมูล
ประวัติส่วนตัว ผ่านทางการ
กรอกแบบฟอร์ม 
2. ลดการใช้ทรัพยากร เช่น 
กระดาษ หมึกพิมพ์ และวัสดุ
สำนักงาน 

1. อำนวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง 
ๆ ดังนี้ 
1. ข้อมูลสัญญาจ้าง 
2. ข้อมูลพิจารณาความดีความดี 
3. ข้อมูลประวัติส่วนตัว 
4. ข้อมูลการได้รับเครื่องราชฯ 



ชื่อเรื่อง/งาน 

ประเภทองค์ความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการดำเนิน (Output) 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

 รวดเร็ว ทันใจ เพ่ือก้าวเข้าสู่โลก
ดิจิทัลต่อไป 
 

5. ข้อมูลประวัติการลา 
6. ข้อมูลกองทุนพัฒนาบุคลากร 
7. ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ 

3. การเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล  
(งบกลาง) 
หน่วยงาน : งานคลัง 

 √  1.เพ่ือให้ทราบถึงระบบเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาล       
2.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาล             
3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ที่รัฐจัดสรรให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธี   
ปฏิบัติ 

1. ผู้เบิกจ่าย มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
สามารถให้ความรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ 
กับกับบุคลากรภายในได้ 
และสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ได้หลายช่องทาง 

 

4. แนวทางการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน : งานพัสดุ 

 √  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกัน                                               
2.  เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงาน                                                      

1. ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจงานประจำ 
2. ลดความซ้ำซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ใช้สำหรับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับงาน
ในลักษณะเดียวกัน 
2. ใช้เป็นผลงานทางวิชาการใน
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 



ชื่อเรื่อง/งาน 

ประเภทองค์ความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการดำเนิน (Output) 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

5. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ 
(e-Service)  
หน่วยงาน : งานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ 

√   1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ตอบสนองงานบริการและการ
จัดการภายในงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรให้มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
นำไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวม 

1. ลดขั้นตอนการตรวจเช็ค
จำนวนวัสดุอุปกรณ์ 
ให้บริการยืม-คืน 
2. เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนการ
ตรวจเช็คความเสียหายและ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

บุคลากรทุกคนสามารถขอใช้
บริการระบบสารสนเทศงาน
อาคารสถานที่และยานพาหนะได้ 

6. พัฒนาต่อยอดระบบ
บริหารสัญญาเช่าพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
หน่วยงาน : งานทรัพย์สิน
และรายได้ 

√   1. เพ่ือพัฒนาต่อยอดระบบบริหาร
สัญญาเช่าพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้การบริหารสัญญาเช่าพ้ืนที่
มีความสะดวกและรวดเร็ว 

1. ช่วยลดขั้นตอนการจัดทำ
สัญญาเช่าพ้ืนที่ทั้ง
มหาวิทยาลัย 
2. เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการทำงาน 

 



ชื่อเรื่อง/งาน 

ประเภทองค์ความรู้ 

วัตถุประสงค์ 

ผลการดำเนิน (Output) 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

3. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการ
บริการจัดการพ้ืนที่ 

3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงาน และมี
ข้อมูลที่ทันสมัย 

7. การใช้สื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรใน
ยุคดิจิทัล 
หน่วยงาน : งาน
ประชาสัมพันธ์และ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

  √ 1. เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์
องค์กรในยุคดิจิตอล 
2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร สามารถใช้สื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 

 บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้สื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล 
บุคลากรสามารถใช้สื่อเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 

8. ระบบการจัดเก็บข้อมูล
การตรวจสอบ 
ชุดการเบิก -จ่าย 
หน่วยงาน : หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

  √ 1. เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ 
2. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ 
3. เพ่ือลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 

1. ลดระยะเวลาในการบันทึก
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน 
2. น ั กต ร ว จสอบภ า ย ใ น
สามารถตรวจสอบชุดเบิกใน
ปริมาณที่เพ่ิมข้ึนได ้
 

เกิดเป็นระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ
ที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการ
ประกอบในการตัดสินใจ เพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบได้ 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

4. เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำ
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ 
5. เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (16 ประเด็น) 

9. การพัฒนาทักษะสมอง
ด้วย EF  
หน่วยงาน : รร.วิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

  √ 1. เพ่ือบริการวิชาการองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาทักษะสมอง  
EF-Executive Functions  
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ใน
เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 เป็นองค์ความรู้หลักในการนำไป
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ครู ผู้ดูแลเด็กในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

10. บริหารจัดการ
โครงการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงาน : งานแผนและ
งบประมาณ กนผ. 

  √ 1. เพื่อพัฒนาระบบในการบันทึกคำ
ขอตั้งงบประมาณสำหรับหน่วยงาน
ในการเข้าบันทึกแบบเสนอขออนุมัติ
โครงการและสามารถพิมพ์ออกจาก
ระบบได้ 

1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าแก้ไข
แบบเสนอขออนุมัติโครงการ่
ในระบบตามที่กองนโยบาย
และแผนได้ตรวจสอบผ่าน
ระบบ 

1. มีฐานข้อมูลทรัพยากร
งบประมาณที่สำคัญที่ช่วยให้
ผู้บริหารใช้ในการประกอบในการ
ตัดสินใจ  
2. หน่วยงานที่จัดแบบเสนอขอ
อนุมัติโครงการสามารถเข้าบันทึก
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้า
หน้ากองนโยบายและแผนในการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณของแต ่หน ่ วยงาน 
3. เพื ่อลดระยะเวลาและลดภาระ
งานของบุคลากรในทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน
การบ ันท ึกแบบเสนอขออน ุม ั ติ
โครงการ  

2. ลดระยะเวลาในการบันทึก
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน 
3. ลดข้อผิดพลาดในการ
ตรวจสอบงบประมาณจาก
ระบบและจากเอกสารที่
หน่วยงานส่งมายังกอง
นโยบายและแผน 

ข้อมูลผ่านระบบและแก้ไขข้อมูล
ผ่านระบบ 
3. กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบข้อมูลและสามารถ
กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ตามท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรรได้ 

11. การปิดหลักฐาน
โครงการเงินกิจกรรม
นักศึกษา (กจ) 
หน่วยงาน : งานบริหาร
ทั่วไป กองพัฒนา
นักศึกษา 

√   1. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเก็บ
หลักฐานการเบิกจ่ายต่าง ๆ จาก
โครงการเงินกิจกรรมนักศึกษา ได้
อย่างถูกต้อง   
2. เพ่ือลดความผิดพลาด ล่าช้า ใน
การแก้ไขเอกสาร การปิดหลักฐาน
ชุดเบิกโครงการเงินกิจกรรม
นักศึกษา (กจ)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(องค์การบริหารนักศึกษา 
สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรมนักศึกษา) 
สามารถนำคู่มือไปใช้ ทำให้
สามารถลดขั้นตอนในการ
แก้ไขเอกสารหลักฐานการปิด
หลักฐานโครงการเงิน
กิจกรรมนักศึกษา (กจ) ที่แต่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (องค์การ
บริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา) 
สามารถนำคู่มือไปใช้ เพ่ือให้
สามารถปิดหลักฐานโครงการเงิน
กิจกรรมนักศึกษา (กจ) ได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

เดิมต้องแก้ไขกลับไปกลับมา
หลายครั้ง 

12. ขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติการขอรับการผ่อน
ผันการเกณฑ์ทหาร 
หน่วยงาน : งานส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา 

√   เพื ่อให้น ักศึกษาที ่ เข ้าร ับบร ิการ
ทราบถ ึ งข ั ้นตอน ว ิธ ีการ และ
สามารถขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง 

ง านส ่ ง เ สร ิ มและพ ัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา จะได้ทำ
การนำส่งรายชื่อนักศึกษาที่
เข ้าร ับการผ ่อนผ ันทหาร
ให้กับหน่วยงานภายนอกได้
อ ย ่ า ง ค ร บ ถ ้ ว น  ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่กำหนด 

คณะต่าง ๆ สามารถนำแนว
ปฏิบัติไปประชาสัมพันธ์ให้กับ
นักศึกษาภายในคณะได้ 

13. คู่มือการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกนักศึกษา เพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
หน่วยงาน : งานแนะแนว
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กอง
พัฒนานักศึกษา 

 √    เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการประเมิน
และคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  

 เขตภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือ 
      

เพื ่อความถูกต ้องยุต ิธรรม 
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ลดปัญหาในการตอบคำถาม
ของนักศึกษา บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- คณะกรรมการ ประเมิน
นักศึกษาระดับคณะ 
คณะกรรมการประเมินนักศึกษา
ระดับสถาบันสามารถศึกษา
รายละเอียด ขั้นตอน      แนว
ปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการประเมิน 
และดำเนินการตามขั้นตอนที่
กำหนด  
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

14. การให้ความรู้ด้านการ
ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา สำหรับ
บุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
หน่วยงาน : งานสวัสดิการ
นักศึกษาและทุนการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

 √  1. เพ่ือผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาและ
มีความรู้และความเข้าใจในการชำระ
หนี้ และวางแผนการด้านการเงิน  
2. เป็นการประสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมได้
วางแผนด้านการเงิน 
 

1. ลดการขั้นตอนการ
สอบถามเจ้าหน้าที่  
2. สร้างความเข้าใจให้ผู้กู้ยืม
ที่ถึงเกณฑ์ต้องชำระหนี้ 

เผยแพร่คู่มือการให้ความรู้การหัก
เงินเดือนเพ่ือชำระหนี้กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

15. คู่มือการใช้กระเป๋า
พยาบาล (First Aid Kit) 
สำหรับนักศึกษาและ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 
หน่วยงาน : งานอนามัย
และสุขาภิบาล 
กองพัฒนานักศึกษา 

  √ เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สามารถใช้เวชภัณฑ์และยาใน
กระเป๋าพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

บุคลากรและนักศึกษา
สามารถนำคู่มือไปใช้ ทำให้
สามารถลดขั้นตอนในการเข้า
มาสอบถามวิธีการใช้
เวชภัณฑ์และยากับเจ้าหน้าที่
ห้องพยาบาล 

บุลากรและนักศึกษา สามารถนำ
คู่มือไปใช้ ในการใช้เวชภัณฑ์และ
ยาในกระเป๋าพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้อง 
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 ลดขั้นตอนการทำงาน 

 
 

 นำไปใช้ประโยชน์ภายใน/
ภายนอก หน่วยงาน 

16. การบริการล่ามภาษา
มือทางไกลจาก Nectec 
หน่วยงาน : งานพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษา
นักศึกษาพิการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 √     

 


