
รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 

ครั้งท่ี  7/๒๕๖3 
วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2  อาคาร ๑๐ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกษม    บุตรด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 2. นางสาวพิชญาดา   ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง  
 3. นางสาวอ่อนศรี   ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษาและ 
     หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  
 4. นางนงเยาว์   จารณะ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 5. นางมาลัยวัลย ์ อินค าน้อย หัวหน้างานคลงั 
         6. นางสาวณัฐพิมล   วัชรกุล หัวหน้างานบรหิารทั่วไป กองกลาง 
 7. นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 8. นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์และโสตทัศนปูกรณ์ 
 9. นางสุพัตรา  สุคนธชาติ แทน หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
        10. นายจารุวิทย์   ลังภูล ี หัวหน้างานทรัพยส์ินและรายได ้
 11. นายฤทธิไกร สุทธิ แทน หัวหน้างานพสัด ุ
 12. นางสาวอภิญญา เห็มนวน แทน ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ 
 13. นายปรีชา    ศรีวิไล หัวหน้างานบรหิารทั่วไป กองนโยบายและแผน 
 14. นางสาวสุกญัญา ลามค า หัวหน้างานบรหิารทั่วไป กองพฒันานักศึกษา 
 15. นายวัชระ  น้อยนาง แทน หัวหน้างานสง่เสรมิและพัฒนากจิกรรมนักศึกษา 
 16. นางสาวบุษกร ถานทองด ี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
 17. นางสาวศันสนีย์ สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
 18. นายธีรยุทธ  สาแดง แทน หัวหน้างานพฒันาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
 19. นางสาวสุภาพร   ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 20. นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  

ไม่มาประชมุ (ติดภารกิจ/ติดราชการ) 
 1. นางวาสนา   จักรศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 2. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 3. นางเกกลิา    แสงบัวท้าว หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 4. นางสาวอรอนงค์   ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 5. นางสาวชนกญาดา  โคตรสาล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 2. นางสาวธิดารัตน์ อุปชัย นักตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร 
 3. นางสาวขวัญหทัย ใจสมทุร นักตรวจสอบภายใน 
 4. นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุม... 

- ร่าง - 
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เริ่มประชุม 
 นายเกษม  บุตรดี ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 6/2563 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระที่ 5.6 พิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวกัญญาภัค  จอดนอก (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.7 
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายธฎษธรรม  ลาโสภา 
(ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.8 พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย 
นายอติชาติ   เต็งวัฒนโชติ (ลับ) ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นายคมศิลป์  สารทอง (ลับ) และระเบียบวาระที่ 5.25 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรณีเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าที่พักตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.1) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 7/2563  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 
อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
อธิการบดี ระเบียบวาระที่ 4.2 กระบวนการจัดท าค าของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนใช้งานระบบ SNRU Tracking และตรวจสอบรายช่ือผู้เข้า
เรียนผ่านระบบ SNRU Connect (เช็คช่ือ) และระเบียบวาระที่ 4.8 โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะ 2  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.2) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ  ระเบียบวาระที่ 4.2 มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป กองกลาง ประสาน
ขอแบบฟอร์มจากกองนโยบายและแผน เพื่อจัดท าบันทึกข้อความแจ้งให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดท ากระบวนการจัดท า
ค าของบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม น าส่งให้ไปยังงานพัสดุ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
       ระเบียบวาระที่ 4.6 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรทราบและให้ความ
ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด 
       ระเบียบวาระที่ 4.8 มอบหมายให้กองนโยบายและแผน ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ลางาน ของผู้จ้างงานฯ ให้ชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของงานคลัง และมอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบดูแลผู้จ้างงานฯ รายงานการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานฯ ให้กองนโยบายและแผนทราบต่อไป 
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1.3 แจ้งเรื่อง... 
 1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมท้ังเอกสารประกอบในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 7/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 8/2563  

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครั้งที่ 7/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย ( ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
8/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การด าเนินการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความ
ร่วมมือทุกกอง ในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีวาระในการน าเสนอที่ประชุม ให้
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.3) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ 
   
 1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 5/2563 

ประธานแจ้งที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว หากบุคลากรของท่าน
ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://council.snru.ac.th 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.4) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบ 
 

 1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ ถือเป็น
ภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดท ารายงาน
การเบิกจ่ายประจ าเดือนจึงจัดท าข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลต่อการพิจารณาและตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น งานคลัง   
ได้จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 จากรายงานระบบ GFMIS และรายงานการเบิกจ่าย
จากระบบงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยได้ท าการตรวจสอบการเบิกจ่ายระหว่างผู้เบิกจ่ายและผู้จัดท ารายงานทาง
บัญชีเพื่อให้ถูกต้องตรงกันและน าเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณาด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบผลการเบิกจ่าย 1) กองกลาง งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 53.36 มี
งบประมาณคงเหลือร้อยละ 46.64 2) กองนโยบายและแผน งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 33.73 มี
งบประมาณคงเหลือร้อยละ 66.27 3) กองพัฒนานักศึกษา งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 66.14 มี
งบประมาณคงเหลอืร้อยละ 33.86 ดังนั้น สรุปผลการเบกิจ่ายของส านักงานอธิการบดี มีงบประมาณที่เบกิจ่ายแลว้
ร้อยละ 52.47 มีงบประมาณคงเหลือร้อยละ 47.53 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.5) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ เห็นควรให้มีก าหนดวัน เพื่อประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เพื่อให้ทราบรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเพื่อให้มีการวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตาม
ระยะเวลาต่อไป 
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1.6 รายงาน... 
 1.6  รายงานลูกหน้ีเงินยืม ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ งานคลังได้ส่งรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ 2563  
ให้ผู้บริหารเพื่อทราบและเพื่อด าเนินการติดตามการส่งคืนเงินยืมไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานพิจารณาก ากับดูแลและก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.6) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินยืมทดรอง
ราชการ ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 1.7  ประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายพื้นท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่บริการด้านระบบเครือข่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานพัฒนาเทคโนโลยี
เครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างทั่วถึง ครอบคลุมการให้บริการในมหาวิทยาลัยน้ัน ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของเขตพื้นที่และผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและหากพบปัญหาด้านระบบเครือข่ายสามารถแจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละเขต
พื้นที่เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.7) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 6/2563 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ      
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 3 อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 10 หน้า 

จึงน าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 6/๒๕๖3  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒) 
 

    ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 6/๒๕๖3 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 ติดตามการด าเนินงานการจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดท า
เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการ
สรุปฐานข้อมูลการด าเนินงานสถานะให้ที่ประชุมทราบ    
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1) 

 

    มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายทุกหน่วยงานจัดท าบันทึกข้อความรายงานผลการ
ปรับปรุงเว็บไซต์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีในครั้งต่อไป  
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3.2 ผลการ... 
 3.2 ผลการวิเคราะห์การส ารวจข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลสรปุผล
การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรเข้าที่ประชุมในครั้งนี้ 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2) 
 

    มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายกองนโยบายและแผน จัดท าแบบฟอร์มส าหรับให้ทุก
หน่วยงานกรอกข้อมูลสมรรถนะ และมอบหมายงานบริหารทั่วไป กองกลาง จัดท าบันทึกข้อความถึงหหน่วยงาน
เพื่อขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสมรรถนะ โดยประสานขอแบบฟอร์มจากกองนโยบายและแผน เพื่อให้ทุ ก
หน่วยงานกรอกข้อมูล น าส่งกองนโยบายและแผน เพื่อจัดท าสรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดีในครั้งต่อไป  
 

3.3 แจ้งก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 
2562 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีการเสนอให้ที่ประชุมก าหนดวันที่จะ
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยก าหนด
เป็นวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร 
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2) 
 

    มติท่ีประชุม รับทราบ ก าหนดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย 

นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
จึงได้สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1) 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.2 รายงานผลการด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เดือนกรกฎาคม 2563 
  นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
รายงานผลการด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน เรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยงานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ จัดท าข้ึนเพื่อน าเสนอผลจากการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากพลังงานสะอาด
อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนนั้น ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี พ.ศ. 2561 
ภายใต้โครงการส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Energy Block Grant) ให้ด าเนินโครงการติดตั้ง 
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ระบบผลิต... 
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 325 กิโลวัตต์ และในปี พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานสาธิตและต้นแบบ ให้ด าเนินการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 180 กิโลวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานขนาด 300 กิโลวัตต์ - 
ช่ัวโมง (Energy Storage System)  เพื่อลดระดับการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าภายใน
มหาวิทยาลัยฯ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลด้านการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่สามารถช่วยระดับค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้วนั้น ยังจะสามารถน าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัดที่ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ต่อไป ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 
2563 สรุปผลการด าเนินงานของโครงการท าให้มหาวิทยาลัยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นยอดเงินจ านวน 
2,205,873.14 บาท 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2) 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ 
  

 4.3  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มรสน. กิจกรรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal"  

นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เสนอที่ประชุม
เพื่อทราบ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ก าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มร
สน. กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal" ในวัน
พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ ได้เรียนเชิญ นายธีระพงษ์  โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว ตามวัน และเวลาข้างต้น  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ติดตามเครือข่าย
เดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการให้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 ติดตามผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจ ากองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู ้อ านวยการกองกลาง  เสนอที ่ประชุมเพื ่อพิจารณา ตามที ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกับรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชี
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่ด าเนินการและจัดส่งให้กับกองกลางแล้ว คือ 1) งานคลัง 2) หน่วย
ตรวจสอบภายใน 3) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1)  
 

  ท่ีประชุม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการ เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  
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นายฤทธิไกร... 
     นายฤทธิไกร  สุทธิ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ แจ้งถึงหน่วยงานที่ครุภัณฑ์มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน หรือผู้ใช้งาน ภายในหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานสามารถเปลี่ยนแปลงในทะเบียน
ครุภัณฑ์ได้เลย และจะน าข้อมูลเปลี่ยนแปลงในระบบต่อไป  
     นางนงเยาว์  จารณะ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นพร้อมช้ีแจง
ข้อมูลในกรณีที่ ครุภัณฑ์ส่วนกลางจ านวนมาก ช่ือผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เป็นผู้อ านวยการกองกลางและหัวหน้างาน
พัสดุ ให้เช็คสถานะครุภัณฑ์ให้ชัดเจน พร้อมระบุเป็นสรุปการใช้งานจริงของครุภัณฑ์นั้น ๆ และกล่าวถึงการส่งมอบ
ความรับผิดชอบต่อครุภัณฑ์ในต าแหน่งหัวหน้างาน หากไม่มีการระบุ หรือ ช้ีแจงก่อนส่งมอบต าแหน่งหัวหน้างาน 
ผู้รับต าแหน่งหัวหน้างาน ถือเป็นผู้รับผิดชอบต่อครุภัณฑ์ทุกช้ิน ซึ่งจะไม่รวมถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เกิดข้ึนในขณะด ารงต าแหน่งของหัวหน้างานนั้น ๆ   
 

 5.2 โครงการกิจกรรมเพ่ือการตรวจสอบ ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายในจะด าเนินการ
ตรวจสอบโครงการกิจกรรมของทั้ง 12 ส่วนราชการ ซึ่งเป็นรายงานสรุปผล ตามที่กองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี ได้ช้ีแจงให้ทุกหน่วยงานด าเนินการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอ
ความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดส่งรูปเล่มโครงการ/ กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยจัดส่งที่หน่วยตรวจสอบภายใน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2) 

 

  ท่ีประชุม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการ เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  
 

 5.3 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) 
   นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่ 
คณะ ส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 3) การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ นั้น เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ สามารถบรรลุตามตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ให้
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 
ต.ค. 62 – 30 มิ.ย.63) (รายงาน 1 แผ่น ต่อ 1 กิจกรรม) และบันทึกสถานะ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ และรายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 
เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย.63) น าส่งที่ กองนโยบายและแผน ช้ัน 4 อาคาร 10  

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.3) 
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ที่ประชุม... 
  ท่ีประชุม มอบหมายให้นายภาณุวัฒิ  ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินโครงการในระบบ เพื่อติดตามการด าเนินการดังกล่าว ประธาน
ที่ประชุมเสนอแนวทางการด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการ เห็นควรเชิญผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการรับฟัง
การช้ีแจงรายละเอียดการรายงานผลในระบบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลาต่อไป 
 

 5.4 สรุปค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่กองนโยบายและแผน ด าเนินการรวบรวมและ
สรุปค าขอตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน และประเภท
งบประมาณเงินรายได้ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ ประเภทงบประมาณแผ่นดิน กองกลาง 13 โครงการ 
กองนโยบายและแผน 3 โครงการ และกองพัฒนานักศึกษา 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ จ านวนเงิน 
458,235,450 บาท ประเภทงบประมาณเงินรายได้ กองกลาง 45 โครงการ กองนโยบายและแผน 8 
โครงการ และกองพัฒนานักศึกษา 23 โครงการ รวมทั้งสิ้น 76 โครงการ จ านวนเงิน 69,916,507 บาท  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.4)  
 

  ประชุม มอบหมายกองนโยบายและแผน สรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร เพื่อพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

                 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  
   ประธานแจ้งที่ประชุม ก าหนดการประชุมส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/๒๕๖3 ในวันศุกร์
ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน ๒ อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
       จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่ทราบ   
 

       ท่ีประชุม  รับทราบ 
    
  

เลิกประชุม  11.40  น. 
 
 
 

.................................................................................. 
นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน 

เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

.................................................................................. 
นางสาวพิชญาดา  ธาน ี
ผู้อ านวยการกองกลาง 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
.................................................................................... 

(นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

.................................................................................... 
(นายเกษม  บุตรด)ี 

ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบด ี
ประธานกรรมการ 

ผู้รบัรองรายงานการประชุม 


