
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) 

และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
๓. ผศ.นันทิยา ผิวงาม  รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
๔.  ผศ.ธรีาธาร ศรีมหา  รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

           ๕.  ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ 
           ๖.  ผศ.วาทินี ศรีมหา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายการคลังและทรัพย์สิน 
           ๗.  ผศ.กาญจนา จันทะดวง  แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝุายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
           ๘.  รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
           ๙.  ผศ.เพ่ิมศักดิ์ ยีมิน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ๑๐.  ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
           ๑๑.  ผศ.ภวัต ิ มิสดีย์  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           ๑๒.  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           ๑๓.  รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
           ๑๔.  อ.ดร.มาลี  ศรีพรหม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           ๑๕.  อ.ประสิทธิ ์ คะเลรัมย์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
           ๑๖.  อ.ฐิติมา รจนา   แทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
                         และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ๑๗.  อ.ดร.เพชรรัตน์ ใจบุญ  แทนผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย   
           ๑๘. นายเกษม บุตรดี  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
           ๑๙. นางสาวพิชญาดา ธานี   ผู้อ านวยการกองกลาง  

         ๒๐. นางสาวอังคณา   ศิริกุล   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
                และเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                             หวัหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
    อ.ดร.พจมาน   ช านาญกิจ 
 
 
 ผู้เข้าร่วม... 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายคมกริบ เลื่องลือ  นิติกรปฏิบัติการ 
 ๒.  นางสาวศุภกุลภรณ ์ วัชรกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๓.  นางสาวสภุาพร ศิริขันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐  น. 
 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานการประชุม  เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “การเรียนการสอนและการวิจัยในประเทศฟินแลนด์” 
 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ  สืบเนื่องจาก Professor Dr.EeroSormunen จาก School 
of Information Sciences, University of Tampere, Finland  มีก าหนดการเดินทางมาเพ่ือติดตามการท างาน
ดุษฎีนิพนธ์ ของ รศ.ดร.ภาวิณี  แสนชนม์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น  ๑๗ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ 
และในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีก าหนดการเยี่ยมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการวิจัยกับอาจารย์
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ  
“Study and Research In Finland”  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนและการวิจัย ในวันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 ที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 

                             ประธานเสนอในที่ประชุม พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที ่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 
ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓ หน้า 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒)  
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ ๑๒/๒๕๖๐  โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคล 

หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑    
          ประธานแจ้งในที่ประชุมพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

เวลา ๑๔.๐๐ น... 



 

 

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ พร้อมทัง้มอบหมาย 
ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และนิติกร ทบทวนอัตราค่าตอบแทนใหม่และให้เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาในเดือนถัดไป นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามข้อสังเกตและเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๑) 

  

       มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
 

๓.๒  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑    
           ประธานแจ้งในที่ประชุมพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง 
อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานการขอก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ก.บ.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร 
ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ พร้อมทั้งมอบหมายให้รองอธิการบดีฝุายบริหาร ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และนิติกร ตรวจสอบและทบทวนรายละเอียดอีกครั้ง และให้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งถัดไป 
พร้อมแนบตัวอย่างการนับระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญการ นัน้ 
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามข้อสังเกตและเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๒) 
 

          มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

   ๓.๓  ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มส าหรับ 
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร ของพนักงามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     -ถอนวาระ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
          ๔.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐)     

     ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุม 
ทราบ สืบเนื่องจากกองนโยบายและแผน จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๓ มกราคม  256๑)  ดังนี้ 
 
 
 
 

รายงานผล... 
 
 



 

 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๒๓ มกราคม  256๑) 

 

ประเภทงบ ยอดที่จัดสรร (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
แผ่นดิน ๖๖๕,๕๐๑,๕๐๐ ๑๑๕,๒๗๐,๕๕๗.๑๓ ๑๗.๓๒ 
เงินรายได้ ๑๗๑,๒๕๖,๓๓๐ ๒๓,๔๘๒,๓๔๘.๓๙ ๑๓.๗๑ 
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) ๓,๙๓๖,๙๑๐ ๗๘๐,๖๕๑.๔๘ ๑๙.๘๓ 

 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 
 

      ที่ประชมุ  รับทราบ  
 

๔.๒  รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย 
                  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก 

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี  ได้รายงาน
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมกราคม 256๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ 
มกราคม 256๑ ตามตารางดังนี้ 
 

โครงการ 
ก้าวหน้าแผน 

(ร้อยละ) 
ก้าวหน้าจริง 

(ร้อยละ) 
คาดว่าจะแล้ว

เสร็จ 
หมายเหตุ 

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๘/๓/๒๕๖๑ ปรับแผนใหมค่รั้งท่ี ๓ 
2. ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพัก 
    นักศึกษาและบุคลากร 

๖๙.๗๗ ๒๘.๕๒ ๑๐/๘/๒๕๖๑ ปรับแผนใหมค่รั้งท่ี ๔ 

3. ก่อสร้างอาคารโรงงาน 
    ต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ ์
    และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร 
 

๔๐.๐๐ ๕.๐๐  เริ่มงานวันท่ี ๑๖/๑๑/๖๐ 

๔. ก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการ 
    ทางธุรกิจการเกษตร 
    และสัตวศาสตร ์

๔๕.๓๓ ๒.๐๐  เริ่มงานวันท่ี ๘/๑๑/๖๐ 

๕. ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    โรงอาหารทานตะวัน 

๖๑.๑๑ ๘๐.๐๐   

๖. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช 
    ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัต ิ

๗.๗๘ ๐.๐๐   

๗. ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ 
    นักศึกษา 

-   รอด าเนินการ 

๘. ก่อสร้าง โรงเรียนวิถีธรรม 
    แห่งมหาวิทยาลัยราชภฏั 
    สกลนคร ระยะที่ ๔ 

๑๒.๕๙ ๖.๐๐   

๙. ปรับปรุง ระบบ 
    สาธารณูปการถายใน 
    มหาวิทยาลัย 

๒๗.๒๒ ๒.๐๐   

โครงการ... 


