
 

 

เอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 2 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ครั้งที่  2/2565 
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกษม    บุตรดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 2. นางวาสนา   จักรศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 3. นางสาวพิชญาดา   ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง 
 4. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 5. นางสาวอ่อนศรี   ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและ 
     หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา 
 6. นางสาวณัฐพิมล   วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
 7. นางสาวสุทราภรณ ์ ตาลกุล  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
         8. นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
 9. นายจารุวิทย ์  ลังภูล ี หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ 
 10. นายเกรียงไกร  มูลสาระ หัวหน้างานคลัง 
 11. นางสาวธิดารัตน์   อุปชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
         12. นายฤทธิไกร สุทธิ รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 
 13. นางศริญตา   ศรีชาติ ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ* 
 14. นายปรีชา    ศรีวิไล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน 
 15. นางสาวอรอนงค์   ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 16. นางเกกิลา    แสงบัวท้าว หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 17. นางสาวสุกัญญา ลามค า หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
 18. นายนิรุตย ์    วิชาชาต ิ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 19. นางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 20. นางสาวศันสนีย ์ สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
 21. นายธีรยุทธ  สาแดง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
 22. นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 23. นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 24. นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ* 

ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ) 
 - ไม่มี - 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเบญจพร  มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ* 
2. นายศิริศักดิ์    ผ่านสุวรรณ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ* 

  
 

หมายเหตุ * หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

เริ่มประชุม... 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1.2 การคืนสถานที่ปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามโรงแรมภู
พานเพลซ ระเบียบวาระที่ 4.12 การศึกษาดูงาน การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) จากกองบริหาร
บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระเบียบวาระที่ 5.1 การขอย้ายสังกัดของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รายนายอนุสิทธิ์  นนตระอุดร ไปสังกัดส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ระเบียบวาระท่ี 5.14 การขอโอนต าแหน่ง ราย นายทรงฤทธิ์  พุทธา เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นต าแหน่งประเภทวิชากา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.1) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.2  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
2/2565 ในวันศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เพ่ือให้การด าเนินการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือทุก
กอง ในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีวาระในการน าเสนอที่ประชุมให้ด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.2) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

  1.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2564  
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แจ้งเวียน

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 สามารถดูข้อมูล    
ได้ที่เว็บไซต์ http://council.snru.ac.th 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.3) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

1.4 ค าสั่ง... 
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 1.4  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 5 ค าสั่ง   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ งานบริหารบุคคลและนิติการ ส่งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ านวน 5 ค าสั่ง ดังนี้ 
   1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1156/2564 เรื่อง รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
รองผู้อ านวยการส านักส พ้นจากต าแหน่ง สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (รศ.วาสนา  เกษมสินธ์) จ านวน 1 
แผ่น 
   2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1200/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รศ.ดร.ธวัชชยั  ไพใหล) จ านวน 
2 แผ่น 
   3. ค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  1204/2564 เรื่อง แต่งตั้ งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 2 แผ่น 

4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1170/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (นายกรกช  มาตะรักษ์) จ านวน 2 แผ่น 

5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1180/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 2 แผ่น 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.4) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ มอบหมายนางสาวพิชญาดา ธานี ผู้อ านวยการกองกลางรักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ กรณีค าสั่ง แต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ให้ติดตามเรื่องงบประมาณส าหรับการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
  

 1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 14(2)(13)(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ 
ก.อ.ร. ว่าด้วย การอุทรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยค าสั่งให้ออกจากราชการและค าสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
พ.ศ. 2560 ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วย การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่อง ร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 
2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุ ลาคม พ.ศ. 
2564 จึงออกข้อบังคับนี้ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.5) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ มอบหมายงานบริหารบุคคลและนิติการ ด าเนินการจัดท าตารางการ      
สรรหาตัวแทนเข้าที่ประชุมพร้อมด าเนินการรายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในค าสั่งดังกล่าว เพ่ือน าเสนอ
เข้าที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหาร
บุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565 ต่อไป 
 
 
 

1.6 สถาบัน... 
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 1.6 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ 13 “ฮอยฮีตศรัทธา” 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ก าหนดจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน มูนมังอีสาน ครั้งที่ 13  “ฮอยฮีตศรัทธา” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสกลนคร โดยการน า “คุณค่า” ที่เกิดจากวิถีการ
ด ารงชีวิตให้เป็น “มูลค่า” ทางการท่องเที่ยวเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความเชื่อความศรัทธาทางศิลปวัฒนธรรม
แก่ประชาชน ชุมชนและสังคม เพ่ือฟ้ืนฟูและสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดสกลนคร ผ่านการ
แสดงนิทรรศการและการจ าหน่ายสินค้าพ้ืนบ้านและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565 ณ 
บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในวันที่  4 มีนาคม 2565 เวลา 
18.00 น. 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.6) 
 

ที่ประชุม   รับทราบ มอบหมายงานอนามัยและสุขาภิบาลด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

 

 1.7 เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64) ระดับคณะ ส านัก สถาบัน กอง 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนนคร ได้แจ้งจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ให้หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการบริหารงานและด าเนินการ
ตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ เพ่ือให้หน่วยงานใช้ในการก ากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ 
เดือน โดยยึดผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ปรากฏในรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากกองนโยบายและแผน เพ่ือให้สามารถติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ สามารถบรรลุตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
สถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT  กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.7) 
 

ทีป่ระชุม  รับทราบ   
 

 1.8 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อเพื่อจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะจัดท าค าสั่งโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับในชุมชนฐานราก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์ให้ส านักงานอธิการบดีส่งรายชื่อคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ประจ าหน่วยงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  
 

จึงเรียนมา... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.8) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  มอบหมายให้ด าเนินการดังนี้  
         1) งานคลังและงานพัสดุตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
และจัดซื้อจัดจ้าง  
         2) งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ตรวจสอบรายชื่ อ
คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมปรับให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น
ประธานกรรมการ  
         3) หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
           เมื่อพิจารณาด าเนินการแล้วขอให้แจ้งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน
ทราบภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 1/2565  ใน       
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 21 หน้า 

จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ครั้งที่ 2/2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีครั้งที่ 1/2565 
(ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒) 
 

    ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 1/2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 พิจารณาขออนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหอพักราชพฤกษ์หญิง (ชั้น 1)  

นางสาวอ่อนศรี   ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานที่ประชุมทราบ 
สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและ
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
ได้ส่งมอบห้องพัก หอพักราชพฤกษ์หญิง ชั้น 1 จ านวน 16 ห้อง ให้กับหน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการ
นักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องมีการซ่อมบ ารุงห้องเพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ในส่วนวัสดุ 
งบด าเนินงาน ต้องใช้จากหน่วยงานใด   และการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องพัก หอพักราชพฤกษ์หญิง ชั้น 1 จ านวน 
16 ห้อง ประกอบด้วย 1) โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 1 ตัว/ห้อง 2) เก้าอ้ี 1 ตัว/ห้อง 3) ราวตากผ้า จ านวน 1 ตัว/
ห้อง 4) ชั้นวางรองเท้า จ านวน 1 ตัว/ห้อง สามารถได้งบประมาณจากค่าบ ารุงห้องพักที่จัดเก็บกับนักศึกษาที่สมัคร
ได้เลยหรือไม่ ที่ประชุมเห็นควรมอบงานพัสดุและกองนโยบายและแผน พิจารณาแหล่งงบประมาณ ซึ่งมีการขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.1) 
 

                              ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สรุปข้อมูลพิจารณาขอ
อนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหอพักราชพฤกษ์หญิง (ชั้น 1) ข้างต้นรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีทราบ 
 

3.2 การด าเนินการ... 
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   3.2 การด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีในรูปแบบเอกสาร
ออนไลน์  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเสนอระเบียบวาระในการประชุมครั้งถัดไปเสนอผ่าน
ระบบที่จัดท าขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกและมีความสอดคล้องกับการด าเนินการประชุมครั้งถัดไป ผู้ด าเนินการมี
การประสานงานกับกองนโยบายและแผนแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์มของกูเกิ้ลฟอร์มในการตอบรับเข้าร่วมประชุมและเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุมเพ่ือความสะดวกและ
สอดคล้องกับนโยบายการประชุมออนไลน์เบื้องต้นไปพลางก่อน 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.2) 
 

                              ที่ประชุม รับทราบ  
 

   3.3  การฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 
20  

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายงานบริหารบุคคลและนิติการ พิจารณาแจ้งผู้
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 20 ต่อไป 

ในการนี้มีการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมราย นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน ซึ่งยังไม่ก าหนดวันจัดอบรม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.3) 
 

                              ที่ประชุม รับทราบ  
 

   3.4  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565) ฉบับที่ 32 

  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 มอบหมายงานพัสดุพิจารณางบประมาณ ในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการคัดกรองเพ่ิมเติมจากเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1/2565  เดือนพฤศจิกายน 2564  เป็นเครื่องสแกนบาร์โค้ด  และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพ้ืน โดยใช้โปรแกรมที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้พัฒนาระบบการรายงานตัวเข้าพ้ืนที่อาคาร  ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์เพียงพอต่อความ
ต้องการของมหาวิทยาลัยแล้ว 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.4) 
 

                              ที่ประชุม รับทราบ  
 

   3.5  การจัดวางระบบควบคุมภายใน ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 12/2564 ในปี พ.ศ. 2565 การควบคุมภายในระดับ
ส านักงานอธิการบดี อยู่ในความรับผิดชอบของ กองพัฒนานักศึกษาที่เป็นผู้ด าเนินการหลัก โดยแต่ละหน่วยงานที่ 
 
 

เกี่ยวข้อง... 
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เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลการควบคุมภายในระดับส านักงานอธิการบดี เพ่ือสรุปให้เป็นข้อมูลของส านักงานอธิการบดี 
โดยใช้ข้อมูลของ ปีที่ผ่านมาประกอบการด าเนินการจัดท าข้อมูล ซึ่งตามค าสั่งฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติประชุม เห็นควรมอบกองพัฒนานักศึกษาพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เพ่ือ
จัดท าข้อมูลรายงานในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
   ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท าข้อมูลการวางระบบควบคุมภายใน ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมเห็นชอบ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.5) 
 

                              ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบชุดข้อ
ค าถามตามเอกสารประกอบระเบียบวาระข้างต้น หากมีความต้องการเพ่ิม/ลด ชุดข้อค าถาม พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน ส่งกลับไปที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 กองกลาง 
   4.1.1 งานบริหารทั่วไป กองกลาง 

แจ้งก าหนดการเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าส านักงาน
อธิการบดี 

นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง แจ้งที่ประชุมทราบ
ด้วยคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี มีก าหนดครบวาระด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 15 มกราคม 2565 ดังนั้น 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว งานบริหารทั่วไป กองกลาง จะด าเนินการตามข้อ 6 ข้อ 7 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ภายหลังวันที่ 15 มกราคม 2565 ต่อไป  
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.1.1) 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.1.2 งานบริหารบุคคลและนิติการ 
(1) การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ชุดกากี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลางรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน

บริหารบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เครื่องแบบปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โดยที่เป็นการสมควรให้มีการก าหนดเครื่องแบบปฏิบัติราชการของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้ประกอบในการปฏิบัติราชการตามภารกิจด้านต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติตาม
นโยบายและให้ความร่วมมือของภาครัฐ อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและพ่ีน้องประชาชน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายงานบริหารบุคคลและนิติการ เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565 ต่อไป 

 
 

(2) ประกาศ... 
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(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การก าหนดสมรรถนะส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลางรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน
บริหารบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การก าหนดสมรรถนะส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เพ่ือให้การประเมินสมรรถนะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคู่มือ
สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 
0509(2)/ว 3 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง แนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

(3) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลางรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน
บริหารบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ป ระกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และหนังสือ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/144 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรร  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
(4) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 

จ านวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลางรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน

บริหารบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป จ านวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

 
 เรื่อง หลักเกณฑ์... 
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เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ลงวันที่  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และหนังสือคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/144 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2567) ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.1.3 งานคลัง 
   (1) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ส านักงานอธิการบดี  
  นายเกรียงไกร  มูลสาระ หัวหน้างานคลัง แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามค าขอตั้งงบประมาณ ถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
การด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดท ารายงานการเบิกจ่ายประจ าเดือนจึงจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลต่อการพิจารณา
และตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น งานคลัง ได้จัดท ารายงานผลการ จากรายงานระบบ GFMIS และรายงานการ
เบิกจ่ายจากระบบงบประมาณมหาวิทยาลัย โดยได้ท าการตรวจสอบการเบิกจ่ายระหว่างผู้เบิกจ่ายและผู้จัดท า
รายงานทางบัญชีเพ่ือให้ถูกต้องตรงกันและน าเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณาด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบผลการเบิกจ่ายในล าดับต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.1.3(1)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
     

   (2) รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมของส านักงานอธิการบดี  
  นายเกรียงไกร  มูลสาระ หัวหน้างานคลัง แจ้งที่ประชุมทราบ งานคลังได้ส่งรายงาน

ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ ให้ผู้บริหารเพ่ือทราบและเพ่ือด าเนินการติดตามการส่งคืนเงินยืมไม่ให้เกิดความล่าช้า 
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานพิจารณาก ากับดูแลและก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.1.3(2)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.1.4 งานทรัพย์สินและรายได้  
 

4.1.5 งานพัสดุ 
(1) รายงานผลการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาสที่ 1 
นายฤทธิไกร  สุทธิ หัวหน้างานพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 63 รายการ จ านวนเงิน  
 

91,937,000 บาท... 
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91,937,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จ านวน 43 
รายการ จ านวนเงิน 32,700,300 บาท และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 20 รายการ จ านวนเงิน 59,236,700 บาท 
และตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร สิ้นสุด เดือน ธันวาคม 2564 ร้อยละ 28.96 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.1.5(1)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

 (2) รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดหางบลงทุน งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ 31 มกราคม 2565 

นายฤทธิไกร  สุทธิ หัวหน้างานพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้สรุปผลการด าเนินการจัดหางบลงทุน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.1.5(2)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.1.6 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในภายนอก

มหาวิทยาลัย 
    นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ แจ้ง
ที่ประชุมทราบ การเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีหลายช่องทาง ซึ่งการ
ประชาสัมพันธ์เป็นไปตามความเหมาะสม 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.1.7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
   (1) รายงานความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใน
มหาวิทยาลัย 

   นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แจ้งที่ประชุม
ทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและประสานงานต่าง ๆ ในการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ จึงได้สรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4.1.7(1)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

   (2) รายงานผลการด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทน ประจ าเดือน
มกราคม ๒๔๖๔      
   นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ แจ้งที่ประชุม
ทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสกลนคร สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอาคารที่ต้องควบคุมตาม 
 

 พระราชกฤษฎีกา... 
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พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยน าระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในหน่วยงาน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่งผลให้ ลดภาระการน าเข้าพลังงานของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงานของ
รัฐบาล และยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนิ น
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สรุปภาพรวมดังนี้  

 

 
   จึงเสนอ... 
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   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4.1.7(2)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
  

4.1.8 หน่วยตรวจสอบภายใน 
รายงานการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมิน

ภายในองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมทราบ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยตรวจสอบภายในมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีผลการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2/ว 14 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร 
ประกอบด้วย (1) การติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring) และ (2) การประเมิน
ตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ซึ่งการติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนินไปนั้น ให้
หน่วยงานภาครัฐพิจารณาก าหนดวิธีการที่เหมาะสมได้เอง โดยต้องผนวกวิธีการดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของประ
บวนการตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประเมินดังกล่าวในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนั้น 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4.1.8) 

 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.1.8 โรงเรียนวิถธีรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   นางศริญตา  ศรีชาติ ครูโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งที่
ประชุมทราบ การด าเนินการกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ จ านวน 52 ครอบครัว เพ่ือรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2565 ซึ่งการด าเนินกิจกรรมและการด าเนินงานของโรงเรียน เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.2 กองนโยบายและแผน 
   4.2.1 งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน 

- ไม่มี – 
 

   4.2.2 งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ 
- ไม่มี – 
 

4.2.3 งานแผนและงบประมาณ  
 

4.2.4 งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
(1) แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ 

ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจ านวน 2 รายการ ได้แก่ 1. น้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยไม่ผ่านมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร 2. ความไม่ม่ันคงด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.2.4(1)) 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ  
 

(2) สรุปผลการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ส านักงานอธิการบดี 
นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุมทราบ 

รายงานการจัดส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ทั้ง 3 กอง ได้จัดส่งข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.2.4(1)) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

4.2.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- ไม่มี – 

 

4.3 กองพัฒนานักศึกษา 
   4.3.1 งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา  
    - ไม่มี - 

 

4.3.2 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
- ไม่มี – 

 

4.3.3 งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  
(1) รายงานผลการจัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีท่ี 9  
 นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างาน

สวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปยอดจ านวนผู้มาบริจาคโลหิต กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อ
ชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปีที่ 9 เมื่อวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โถงอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย 
โรงพยาบาลศนูย์สกลนคร ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้บริจาคผ่าน 346 คน ผู้ประสงค์บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ 123 คน รวม 469 คน ได้รับ
บริจาครวม 138,400 ยูนิต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้บริจาคผ่าน 341 คน ผู้ประสงค์บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ 78 
คน รวม 419 คน ได้รับบริจาครวม 136,400 ยูนิต วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้บริจาคผ่าน 285 คน ผู้ประสงค์
บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ 72 คน รวม 357 คน ได้รับบริจาครวม 114,000 ยูนิต รวมทั้งสิ้น ผู้บริจาคผ่าน 972 คน ผู้
ประสงค์บริจาคไม่ผ่านเกณฑ์ 273 คน รวม 1,245 คน ได้รับบริจาครวม 388,800 ยูนิต 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.3(1)) 
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

(2) รายงานผลการดูแลนักศึกษาหอพักในที่ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  

นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างาน
สวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักศึกษาได้รับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการพักรักษาตัวที่หอพักภายในของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มี
จ านวน 42 ราย รักษาหายและกักตัวครบก าหนดแล้ว 16 ราย อยู่ระหว่างกักตัว/รักษา 26 ราย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.3(2)) 
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
(3) ปฏิทิน... 
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(3) ปฏิทินการยื่นเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างาน
สวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง การส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืม รายเก่าเลื่อนชั้น รายใหม่ (รหัสนักศึกษา 61 – 64) กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา 2565 ระหว่าง  
1 – 11 มีนาคม 2565 แยกตามคณะ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.3(3)) 
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

(4) การช าระค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 
นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและหัวหน้างาน

สวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา แจ้งที่ประชุมทราบ อาศัยความตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่า
ด้วยการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563 กองพัฒนานักศึกษา จึงประกาศขั้นตอนการยื่นความประสงค์
เข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้า อยู่
อาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในภาคเรียนที่ 1/2565 ยื่นความประสงค์ตามขั้นตอนของ
ประกาศนี้ หากพ้นก าหนด วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการเข้าหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร และนักศึกษาท่ีไม่ยื่นความจ านงอยู่หอพักใน ภาคเรียนที่ 1/2565 ยื่นลาออกจากหอพักและขอคืนเงินค่า
ประกันของเสียหายหอพัก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.3(4)) 
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3.4 งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
(1) ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
นางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งที่

ประชุมทราบ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (2) โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 1) รายละเอียด
ทุนการศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 17 ทุน 2) ทุนสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 109 ราย เป็นเงิน 5,821,500 บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่ง
พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.4(1)) 
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

(2) โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565   
นางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งที่

ประชุมทราบ ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มีก าหนดจัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 4 ประจ าปี 2565 ในระว่าง
วันที่ 1 – 2 มีนาคม และ 3 – 6 มีนาคม 2565 ซึ่งมีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.4(2)) 
 

ที่ประชุม... 
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    ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3.5 งานอนามัยและสุขาภิบาล 
(1) แจ้งผลส ารวจความประสงค์ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 2565 
นางสาวศันสนีย์  สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งที่ประชุมทราบ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปีในทุกปี งานอนามัยและสุขาภิบาลจึง
ได้ท าการส ารวจความปรสงค์ของบุคลากรที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพ รายละเอียดตามที่แจ้งเวียนให้กับส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งความประสงค์ให้กับงานอนามัยและสุขาภิบาลทราบ จะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

    ที่ประชุม รับทราบ 
 

(2) รายงานสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 นางสาวศันสนีย์  สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งที่ประชุมทราบ 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้น มหาวิทยาลัยซึ่ง
รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาได้รับเชื้อเป็นจ านวนหนึ่ง ซึ่งงานอนามัยมีการจัดท ารายงานจ านวนผู้ติดเชื้อ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ และขอความร่วมมือให้ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ที่ประชุม รับทราบ มอบหมายให้งานอนามัยและสุขาภิบาล จัดท าข้อมูลสรุปรวม
ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรคนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยให้เห็นในภาพรวม 

 

4.3.6 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) 
                              นักศึกษาพิการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่ 3 

นายธีรยุทธ  สาแดง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
ด้วยศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีภารกิจหน้าที่ในการ
ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผลให้กับ
นักศึกษาพิการมาโดยตลอด ทางศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) จึงขอรายงานจ านวนนักศึกษาพิการ  
ในปัจจุบัน ปี 2565 ให้กับคณะกรรมการในที่ประชุมทราบ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ 4.3.6) 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี   
   ประธานแจ้งที่ประชุม ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 
4/2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
 

       ที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกประชุม... 
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เลิกประชุม  14.00  น. 
 
 
..................................................................................             .................................................................................... 
              นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน                                            นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล 
                    ผู้ช่วยเลขานุการ                                                     กรรมการและเลขานุการ 
                ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

.................................................................................... 
(นายเกษม  บุตรดี) 
ประธานกรรมการ 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 


