
รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ครั้งท่ี  6/2564 
วันจันทร์ท่ี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกษม    บุตรด ี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 2. นางสาวพิชญาดา   ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง  
 3. นางวาสนา   จักรศร ี ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา 
 4. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน*  
 5. นางสาวอ่อนศรี   ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษาและ 
     หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
         6. นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 7. นางสาวณัฐพิมล   วัชรกุล หัวหน้างานบรหิารทั่วไป กองกลาง 
 8. นางสุทราภรณ์ ตาลกุล  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์และโสตทัศนปูกรณ์* 
 9. นายปีดา   โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
        10. นายจารุวิทย ์ ลังภูล ี หัวหน้างานทรัพยส์ินและรายได ้
 11. นางศริญตา  ศรีชาติ ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ* 
 12. นายฤทธิไกร สุทธิ แทน หัวหน้างานพสัด ุ
 13. นายเกรียงไกร   มูลสาระ แทน หัวหน้างานคลงั 
 14. นายปรีชา    ศรีวิไล หัวหน้างานบรหิารทั่วไป กองนโยบายและแผน 
 15. นายนิรุตย์    วิชาชาติ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 16. นางสาวบุษกร ถานทองด ี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
 17. นางสาวศันสนีย์ สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
 18. นายธีรยุทธ  สาแดง หัวหน้างานพฒันาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
 19. นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 20. นางสาวชนกญาดา  โคตรสาล ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ไม่มาประชมุ (ติดภารกิจ/ติดราชการ) 
 1. นางสาวอังคณา  ศิริกุล หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
 2. นางเกกิลา    แสงบัวท้าว หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 3. นางสาวอรอนงค์   ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 4. นางสาวสุกัญญา ลามค า หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
 5. นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสุพัตรา    สุคนธชาติ บุคลากรปฏิบัติการ 
 2. นางอริญชยาพร   ผาจวง นักวิชาการเงินการบัญชีปฏิบัติการ 
 3. นางณัฏฐชา    ตรีโอษฐ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 4. นายภาณุวัฒน์ ศักดิ์ดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ* 
หมายเหตุ * หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
เริ่มประชุม... 

- ร่าง - 
เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 
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เริ่มประชุม 
 นายเกษม  บุตรดี ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 5/2564 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสร้อยสุวรรณา ช้ัน 3 อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้พิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 4.6 แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับทบทวน) ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาอนุมัติ
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นางสาวณฤดี  เนตรโสภา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราย รศ.ดร.ส าราญ  ก าจัดภัย และระเบียบวาระที่ 5.11 พิจารณาเลือกผู้แทน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการประเมินตนเอง และจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง และจัดท าแผนพัฒนาความเป็น
เลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.1) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.2  เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 5/2564 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน 2 อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 4.11 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า SNRU Business Model Canvas และระเบียบ
วาระที่ 5.4 มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID – 19) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.2) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมท้ังเอกสารประกอบในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 6/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 6/2564  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 6/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
6/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เพื่อให้การด าเนินการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือ 

 
 

ทุกกอง... 
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ทุกกอง ในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีวาระในการน าเสนอที่ประชุมให้ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.3) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ  มอบหมาย งานคลัง กองนโยบายและแผน งานบริหารบุคคลและ       
นิติการ น าส่งวาระที่เกี่ยวข้องบรรจุเข้าที่ประชุมข้างต้น  
 

 1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งท่ี 4/2564 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีมติที่
ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2564 เรียบร้อยแล้ว หากบุคลากร
ของท่านต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://council.snru.ac.th 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.4) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานอธิการบดี  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ ถือเป็น
ภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดท ารายงาน
การเบิกจ่ายประจ าเดือนจึงจัดท าข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลต่อการพิจารณาและตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น งานคลัง   
ได้จัดท ารายงานผล จากรายงานระบบ GFMIS และรายงานการเบิกจ่ายจากระบบงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยได้
ท าการตรวจสอบการเบิกจ่ายระหว่างผู้เบิกจ่ายและผู้จัดท ารายงานทางบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตรงกันและน าเสนอ
ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ      
ผลการเบิกจ่ายในล าดับต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ส่วนของส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
   

ที่ หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติ 

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 
(บาท) 

อัตรา
การ

เบิกจา่ย
แล้ว 

จ านวนงบประมาณ
คงเหลือ (บาท) 

อัตรา
งบประมาณ

คงเหลือ 

หมาย
เหต ุ

1 กองกลาง 486,627,240.00 257,919,593.82 53.00 228,707,646.72 47.00  
2 กองนโยบายและแผน 775,000.00 122,919.00 15.86 652,081.00 84.14  
3 กองพัฒนานักศึกษา 266,850.00 179,484.90 67.26 87,365.10 32.74  

รวมทั้งสิ้น 487,669,090.00 258,221,997.18 52.95 229,447,092.82 47.05  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.5) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ  มอบหมาย งานคลัง แยกงบประมาณโครงการแผนยุทธศาสตร์ฯ มาเสนอ
ในที่ประชุมครั้งถัดไป เป็นรายหน่วยงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา และโรงเรียนวิถีธรรมแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 

 
1.6 รายละเอียด... 
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 1.6  รายละเอียดลูกหน้ีเงินยืมของส านักงานอธิการบดี 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อนุมัติสัญญาการยืม

เงินเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลยั ได้น าไปจ่ายในการปฏิบัติราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัย โครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามภารกิจและให้งานคลังด าเนินการจัดท ารายละเอียดลูกหนี้เงินยืมทดราองจ่ายของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารเพื่อทราบและก ากับติดตามทุกสิ้น
เดือนนั้น งานคลัง ได้จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 
ลูกหนี้เงินยืมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แยกตามประเภทงบประมาณเงินนอกงบประมาณ และงบประมาณ
แผ่นดิน ลูกหนี้เงินยืมที่ครบก าหนดช าระ ลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ และลูกหนี้เงินยืมที่ส่งหักเงินเดือน
เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่ายของส่วน
ราชการและการส่งใช้คืนเงินยืม ระบุไว้ชัดเจนในข้อ 4 เรื่อง การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย ข้อ 5  เรื่อง การส่งใช้คืนเงิน
ยืม ปรากฏว่าทุกสิ้นเดือน เมื่อท ารายงานสรุปยอดลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย มียอดค้างจ านวนมาก 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ข้อ 9 ก าหนดวิธีการส่งใช้คืนเงินยืม หากด าเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมเรียบร้อย
แล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายต้องส่งใช้คืนเงินยืมทั้งหมดทันที และหากครบก าหนดแล้วยังไม่สามารถส่งใช้เงินยืมทดรอง
จ่ายได้ ต้องด าเนินการตามข้อ 8 เห็นควรมอบงานคลังด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตามการส่งใช้คืน
เงินยืมไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายข้ึนภายในหน่วยงาน จึงเห็นควรให้คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาก ากับดูแลและก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหา วิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.6) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ  ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเงินยืมทดรอง
ราชการ ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 1.7  ประชาสัมพันธ์การให้บริการ LINE Chatbot LPS-SNRU 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยงานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี ได้พัฒนาระบบ LINE Chatbot LPS-SNRU เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประเภท ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและได้รับข่าวสารจากงานบริหารบุคคลและนิติการ  
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการให้บริการแบบ New Normal โดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย LINE Chatbot LPS-SNRU มีเมนูให้บริการ ดังนี้  

1. ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ข้อมูลการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3. ข้อมูลการต่อสัญญาจ้าง (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / พนักงานราชการ) 
4. การยื่นขอหนังสือรับรอง 
5. ข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
6. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ในการนี้ งานบริหารบุคคลและนิติการ จึงขอประชาสัมพันธ์การใช้งาน LINE Chatbot 

LPS-SNRU เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ  
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.7) 
 
 

ที่ประชุม... 
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ท่ีประชุม   รับทราบ  มอบหมายงานบริหารบุคคลและนิติการ พิจารณาการเข้าถึงข้อมูล
เบื้องต้นของบุคลากร เช่น สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรผ่านระบบ หรืออื่น ๆ  ที่เป็นการอ านวยความสะดวกต่อ
บุคลากร 

 

 1.8 ส าเนาค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ อนุสนธิ ค าสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 8/2561  

เรื่อง แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ราย นายสุรสิทธ์ิ  อุ้ยปัดฌาวงศ์ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้ง   
ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2564 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 (นายพุฑฒจักร  สิทธิ) ซึ่งด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยค าแนะน าของผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (บันทึก
ข้อความ ที่ อว 0621.06/138 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564) จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมให้
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 ราย ได้แก่ อาจารย์ศศิธร  มีชัย
ตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) ตั้งแต่วันที่ 3 
พฤษภาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.8) 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.9 ส าเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเน่ืองจาก     
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ เรื่อง ลูกจ้างประจ าออกจากราชการเน่ืองจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ งานบริหารบุคคลและนิติการ ส่งส าเนาประกาศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 
60 ปี บริบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามความในมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพ้น
จากราชการตามมาตรา 55 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จ านวน 10 ราย ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. ผศ.เพลินพิศ  ธรรมรัตน ์ คณะครุศาสตร์ 
 2. ผศ.ธวัชชัย  ไพไหล  คณะครุศาสตร์ 
 3. อาจารย์สุจิตรา  แบบประเสริฐ คณะครุศาสตร์ 
4. ผศ.วิจิตรา  วงศ์อนุสิทธ์ิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5. อาจารย์ภิชาต  เลณะสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6. อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

7. อาจารย์ภคพล... 
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 7. อาจารยภ์คพล  คติวัฒน์  คณะวิทยาการจัดการ 
 8. ผศ.สมจิตต์    รัตนอุดมโชค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 9. ผศ.ภวัต  มิสดีย์  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
10. ผศ.อนุวัต   สุเพียร  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ลูกจ้างประจ าออกจากราชการเนื่องจากมีอายุ

ครบ 60 ปี บริบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ด้วยลูกจ้างประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เนื่องจาก ตามความในมาตรา 31 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับอาศัยอ านาจ
ตามความใน ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บ าเหน็จลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2519 ประกอบกับข้อ 57 (2) 
แห่งระเบียบการะทรวงการคลังง ว่าด้วย ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2530 ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายสนิท  ศิริสานต์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.9) 
 

  ท่ีประชุม   รับทราบ  ทั้งนี้ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีพนักงานมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุราชการจ านวน 1 ราย ได้แก่  ผศ.สุรชัย  ชินบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือน จ านวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายประพันธ์  ผงสินสุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
2. นางรัตนา  แสนภูวา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

 

 1.10 สรุปผลการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ในส่วนของส านักงานอธิการบดี 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่บันทึกข้อความคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ส่งส าเนาประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
และบันทึกข้อความคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอแจ้งก าหนดการ 
ข้ันตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาอธิการบดี ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม ได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเสนอช่ือ ผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเน้นให้บุคลากร     
ในสังกัดส่วนราชการมีส่วนร่วม นั้น ในการนี้ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอช่ือผู้
สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี จึงขอเสนอช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี ของส านักงานอธิการบดี 
ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจนัทร ช้ัน 2 อาคาร 10 เรียบร้อยแล้ว และพร้อมนี้ได้แนบเอกสารรายละเอยีด
ผลการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 2 รายช่ือ ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล 

   จ านวนผู้มีสิทธ์ิเสนอช่ือทั้งหมด    จ านวน   280   คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิเสนอช่ือ “ล่วงหน้า”   จ านวน       1    คน 
   จ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิเสนอช่ือใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  จ านวน    271   คน  
   จ านวนผู้ไม่มาใช้สิทธ์ิเสนอช่ือ    จ านวน        8   คน  
          คิดเป็นร้อยละ   2.86  
   รวมจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิทั้งหมด    จ านวน    272  คน    
          คิดเป็นร้อยละ 97.14 

  

เหตผุลประกอบ... 
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 เหตุผลประกอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี 
   ๑) เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  สมควรได้รับการสรรหาเป็น
อธิการบดี เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีความช านาญและคุณสมบัติเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลยั 
และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถ่ินที่มีส่วนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ยอมรับในความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในทุก
สาขา สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร เป็นผู้ที่บุคลากรในส านักงาน
อธิการบดแีละคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการดีส่วนใหญ่เสนอช่ือเป็นล าดับที่ 1 

2) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล สมควรได้รับการสรรหาเป็น
อธิการบดี เนื่องจากเป็นผู้ทีม่ีความช านาญและคุณสมบัติเหมาะสมกบัวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลยั 
และเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถ่ินที่มีส่วนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ยอมรับในความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพในทุก
สาขา สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการมหาวิทยาลัย มีความรู้ความสามารถด้านบริหาร เป็นผู้ที่บุคลากรในส านักงาน
อธิการบดแีละคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการดีส่วนใหญ่เสนอช่ือเป็นล าดับที่ 2 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.10) 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.11 ส าเนาค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน  4 ค าสั่ง 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ งานบริหารบุคคลและนิติการ น าส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร จ านวน  4 ค าสั่ง ดังนี ้
  1. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  654/2564 เรื่ องแต่ งตั้ งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 25647 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จ านวน 1 ชุด (ราย นายอาธรณ์  วรอัด, นายสมชาย  บุตรนันท์) อาศัย
อ านาจตามความในมาตร 18 มาตรา 28 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และข้อ 12 ข้อ 17 แห่งข้อบังคับพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหาร
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และมติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวปรระชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงแต่งตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 2 ราย ดังนี้ อาจารย์อาธรณ์  วรอัด เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์สมชาย  บุตรนันท์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย  สาขาวิชาปฐพี
ศาสตร์ 
   2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 358/2564 เรื่อง แก้ไขค าสั่ง สั่ง ณ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 จ านวน 1 แผ่น (ราย นายอาธรณ์  วรอัด)  อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร               
ที่ 354/2564 เรือ่ง แต่งต้ังพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แหง่พระราชบญัญติั
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ท าให้
รายละเอียดบัญชีแนบท้ายค าสั่งต่าง ๆ  เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) 
(7) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในค าสัง่ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัย... 
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   3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 363/2564 เรื่อง แก้ไขค าสั่ง สั่ง ณ วันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 จ านวน 1 แผ่น (ราย นายสมชาย  บุตรนันท์)  อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร         
ที่ 354/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ท าให้
รายละเอียดบัญชีแนบท้ายค าสั่งต่าง ๆ  เกิดความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) 
(7) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในค าสัง่ที่
เกี่ยวข้อง 

   4. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  382/2564 เรื่อง แต่งตั้ งที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จ านวน 1 แผ่น (ราย รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์)  
ด้วยอนุสนธิ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 443/2563 ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ 
เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 และครบวาระการด ารงต าแหน่งที่
ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่  9 เมษายน 2564 เพื่อให้การบบริหารงานและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (3) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามบันทึกข้อความที่ อว 0621.01(1)/1119 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การแต่งตั้งที่ปรึกษา พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับตั้งแต่แต่งตั้ง ดังนี้ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
        สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
        เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) 
   โดยให้ได้รับค่าตอบแทนต าแหน่งที่ปรึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในอัตราเดือน
ละ 20,000 บาท และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. ให้ค าปรึกษาแนะน า หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย 
   2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.11) 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ   
 

 1.12 แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ฉบับทบทวน) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสรัส
จันทร ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จึงขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
เพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์แนวทางการจัดความเสี่ยงที่แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 1.12) 
ที่ประชุม... 
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ท่ีประชุม   รับทราบ มอบหมายเลขานุการในค าสั่งแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมกับการรายงานผลแผนบริหารความ
เสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องตรงกับแนว
ปฏิบัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 5/2564 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2564   
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน 2 อาคาร 10 ซึ่งฝ่าย 
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 15 หน้า 

จึงน าเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 5/๒๕๖4  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๒) 
 

    ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 5/๒๕๖4 
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 3.1 การติดตามผลการรายงานผลการประเมินโครงการของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ส านักงานอธิการบดีมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเปรียบเทียบผลของตัวช้ีวัดการด าเนินงานกับค่า
เป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานงานผลการปฏิบัติราชการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งมีตัวช้ีวัดใน
แผนปฏิบัติราชการ จ านวน 8 ตัวช้ีวัด จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 
เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 : พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร 
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ 4 ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 
1 กลยุทธ์ 1 ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการเชิงรุก ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 1 
ตัวช้ีวัด 
  ส านักงานอธิการบดีได้มีการด าเนินการผลักดันให้หน่วยงานภายในก าหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับผลผลิตกิจกรรม/ โครงการที่จะต้องด าเนินงานและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปต าม
เป้าประสงค์โดยให้มีการผลักดันให้ตัวช้ีวัดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1) 
 
 

ที่ประชุม... 
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                              ท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายกองนโยบายและแผนรวบรวมโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการออกมาเพื่อรายงานความคืบหน้าต่อไป 
 

 3.2 การติดตามผลการรายงานผลการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 5/2564 การติดตามการรายงานผลการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ อว 0621.01/ว 79 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน        
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ส านักงานอธิการบดี ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงรวบรวมผลการส่ง
รายงานผลรอบ 6 เดือน มติที่ประชุมมอบหมายให้ 3 หน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการเร่งด าเนินการส่งรายงานผล รอบ 
6 เดือน กระบวนการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยตามพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเพื่อใช้ประกอบการประเมินตามตัวบ่งช้ี
ของการประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีภารกิจ
หลักในการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุภารกิจ
หลักการดังกล่าว ส านักงานอธิการบดี จึงได้น ากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร    
ซึ่งส านักงานอธิการบดี มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนการจัดการ ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0621.01/ว 
79 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จ านวน 11 องค์ความรู้ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.3 การด าเนินงานของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 นางศริญตา  ศรีชาติ ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายงาน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 
ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียน วิชาภาษาไทย  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการทดสอบ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.3) 
 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย 

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

                              ท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.2 รายงานผล... 
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 4.2 รายงานผลการด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน  
   นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แจ้งที่ประชุมทราบ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอาคารที่ต้องควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด 
อาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 โดยน าระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่งผลให้   
ลดภาระการน าเข้าพลังงานของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล และยังช่วยลดผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อนที่สง่ผลกระทบต่อสิง่มชีีวิตบนโลก ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สรุปภาพรวมดังนี ้ 
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2) 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ   
 

 4.3 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทอุบัติเหตุกลุ่ม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2564  

นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างานสวัสดิการ
นักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัท 
ประกันภัยให้เสนอแผนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 
2564 ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาคคัดเลือก แผน
กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ที่แต่ละบริษัทประกันภัยได้ยื่นเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้ว ผลการประชุม
พิจารณาเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2564 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3) 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.4 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1)  

นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างานสวัสดิการ
นักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่ได้ออกประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 เรื่อง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว 
นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึ้น และสถานศึกษาได้มี
การเลื่อนก าหนดการเปิดภาคเรียน 1/2564 ออกไป จึงเห็นควรปรับก าหนดเวลาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4) 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ  
 

 4.5 ปฏิทินหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 1/2564 
นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างานสวัสดิการ

นักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ปฏิทินการด าเนินการของหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยลัยราชภัฏ
สกลนคร รายละเอียดตามปฏิทิน ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.6) 
 

  ท่ีประชุม รับทราบ ขอความอนุเคราะห์หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แจ้ง
หน่วยรักษาความปลอดภัยในการสอดส่องดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนักศึกษา หน่วยยานพาหนะ 
ในส่วนของรถรางในการให้บริการนักศึกษา และขอความอนุเคราะห์หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
ในเรื่องของการติดป้ายบอกทางและการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในช่วงการเปิดภาคเรียน 
 

 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 พิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2565 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณปี พ.ศ. 2565 การใช้จ่ายงบประมาณมี
ข้อจ ากัดเพิ่มมากขึ้น ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามความจ าเป็นเท่านั้น และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่งข้อมูลให้กับ   
กองนโยบายและแผนรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

  ที่ประชุม  พิจารณามอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จัดท า
ประมาณการ งบประมาณส่ง คุณเกกิลา  แสงบัวท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมข้อมูล เสนอต่อ
ผู้อ านวยกองกลางต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี   
   ประธานแจ้งที่ประชุม ก าหนดการประชุมส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2564 ในวันพุธที่ 
9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ช้ัน ๒ อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
       จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่ทราบ   
 

       ท่ีประชุม  รับทราบ  
 

 6.2 การรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
   นางสาวศันสนีย์  สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งการรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันการแพร่เช้ือของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนจ านวน 
771 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนจริงจ านวน 591 คน 
       จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่ทราบ   
 

       ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  16.00  น. 
 

.................................................................................. 
นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

.................................................................................. 
นางสาวพิชญาดา  ธาน ี
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

.................................................................................... 
(นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

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

ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
 


