
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) 
และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 
 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

           ๒.  ผศ.นันทิยา ผิวงาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            ๓.  ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
           ๔.  ผศ.ธีราธาร ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
            ๕.  ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
           ๖.  อ.ดร.มาล ี ศรีพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
           ๗.  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ศรีพระจันทร์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
           ๘. อ.นิรมล เนื่องสิทธะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
 ๙.  อ.ดร.นำพร  อินสิน  ผู้ช่วยอธิการบดี 
           ๑๐. รศ.ดร.จิตติ   กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
           ๑๑.  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           ๑๒.  ผศ.สุดประไทย บุพศิริ  แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
           ๑๓.  ผศ.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข  แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ๑๔.  ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
           ๑๕.  ผศ.วุฒินันท์ ประทุม  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           ๑๖.  อ.สมบัต ิ เทียบแสง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ๑๗.  รศ.ดร.ศิกานต์   เพียรธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
           ๑๘.  อ.สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
            ๑๙.   ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           ๒๐. นายเกษม บุตรดี  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
           ๒๑.  นางสาวพิชญาดา  ธานี   ผู้อำนวยการกองกลาง 
           ๒๒.  นางสาวอังคณา   ศิริกุล   หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่ง 
     หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ   

ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
           ดร.พจมาน  ชำนาญกิจ    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
           ๒.  นางสุพัตรา สุคนธชาติ  บุคลากรปฏิบัติการ  
 ๓.  นายคมกริบ เลื่องลือ  นิติกรปฏิบัติการ 
 ๔.  นายเนธิชัย   ธานะราช  นิติกรปฏิบัติการ  
 ๕.  นางสาวสภุาพร ศิริขันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐  น. 
           ผศ.ปรชีา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานการประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าว   
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ    
 การดำเนินการโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)  

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ครั้งที ่1(151)/2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ให้โอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการทำความร่วมมือ
กับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย 
 

พร้อมนี้ ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุม 
เพ่ิมเติมในเรื่องของการดำเนินการเขียนโครงการ ต้องคำนึงถึงการแก้ปัญหาและความต้องการจำเป็นที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนชี้แจงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ 
และความจำเป็นของโครงการชัดเจนและกว้างขึ้น  (ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑) 

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

          ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

ประธานเสนอที่ประชุม พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๖  หนา้ 

จึงนำเสนอ... 
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จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที ่๑๒/๒๕๖๒  
(ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒) 
 

                      มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง 
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้
  ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๖ (๑) (ก ๓/๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ 
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  “(ก ๓/๑)  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ผลงานที่แสดงความชำนาญการ  ได้แก่  
   (ก ๓/๑.๑)  คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม หรือ 
   (ก ๓/๑.๒)  ผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง” 
 

จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๑) 
 

       มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ พร้อมทั้งมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ 
สำนักงานอธิการบดี และนิติกร ทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การกำหนดระดับ
ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓   
ให้มีความละเอียดและรอบคอบพร้อมทั้งให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาในเดือนถัดไป 
 

๓.๒  ผลการประเมินต่อสัญญาจ้าง (กรณีขยายเวลาการประเมินต่อสัญญาจ้าง)  
ราย นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ได้มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 4 (5 ปี ) จำนวน 1 ราย คือ นางสาว
นวรัตน์  เมืองเล็น ตำแหน่ง อาจารย์  ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีขยาย
เวลาการประเมินต่อสัญญาจ้าง เป็นเวลา 6 เดือน (7 มิ.ย. 62 – 6 ธ.ค. 62) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ที่ 1023/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เพ่ือต่อสัญญาจ้าง... 
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เพื ่อต่อสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ (กรณีขยายเวลาการประเมินต่อสัญญาจ้าง) สั ่ง ณ วันที ่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
ดังกล่าว ปรากฏว่าผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้าง ราย นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สรุปผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ตามที่กำหนด  เห็นควรให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย นางสาวนวรัตน์  เมืองเล็น ครั้งที่ ๔ (๕ ปี) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 

จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๒) 
 

       มติที่ประชุม  เห็นควรให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวนวรัตน์  เมืองเล็น  
ครั้งที่ ๔ (๕ ปี) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
 

๓.๓  การนับประสบการณ์ในตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายคมกริบ  เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุม 
พิจารณา การนับประสบการณ์ในตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งตามคำสั่งมหาวิทยาลัย 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 
ลำดับที่ 27 นางสาวนิพาพร หูตาชัย ลำดับที่ 28 นางสาวภัณฑิรา สีนวลแล ลำดับที่ 29 นางสาวสุภาวดี สุวรรณ
แทน ลำดับที่ 30 นายพงศกร ทองพันธุ์ ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง โดยกระบวนการที่ใช้ในกรณีดังกล่าว
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตำแหน่งและการตัดโอนข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ ณ วันที่  2๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 9 ข้อ 14 
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและเป็นต้นสังกัดของพนักงามหาวิทยาลัยทั้ง 4 ราย 
ได้ดำเนินการตามข้ันตอนที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีบันทึกข้อความที่  
ศธ 0542.01/ว262 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
   เมื่อมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ราย ภายใต้
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้ว ย่อมผูกพันมหาวิทยาลัยในการยอมรับ
และรับรองว่า การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเดิมเป็นชื่อตำแหน่งใหม่ สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติและภาระหลักของ
หน่วยงานนั้นแล้ว ย่อมทำให้ประสบการณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในชื่อตำแหน่งเดิมถือว่าเป็นประสบการณ์ต่อเ นื่องในชื่อ
ตำแหน่งใหม่ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัตอิยู่
จริงตามระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
๑. การนับประสบการณ์ในตำแหน่งเดิมและตำแหน่งใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย  

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน  ๔  ราย  
๒. ในกรณีการนับประสบการณ์ในตำแหน่งเดิมกับตำแหน่งใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งซึ่งสอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติอยู่จริง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ให้ถือ
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓.๓) 
 

ที่ประชุม... 
 



 - ๕ - 

       ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๔.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓  (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓) 
      ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุม

ทราบ สืบเนื่องจากกองนโยบายและแผน ได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้
และงบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) ดังนี้ 

 

ประเภทงบ ยอดที่จัดสรร (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

เงินแผ่นดนิ 157,039,800.00 100,380,786.31 63.92 

เงินรายได้ ๑๒๒,๐๖๘,๖๓๐ 14,649,782.76 12.00 
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) ๓,๘๒๐,๙๘๐ 107,959.92 2.83 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

 

                           ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๒  สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุม  สืบเนื่องจากหน่วย 

ออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะสำนักงานอธิการบดี  ได้รายงาน
ความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ดังตารางนี้ 
 

โครงการ 
ก้าวหน้าแผน  

(ร้อยละ) 
ก้าวหน้าจริง  

(ร้อยละ) 
๑.  จ้างขุดบ่อดินสำหรับบำบัดน้ำเสีย 66.67 100.00 
๒. ปรับปรุงหอประชุมจามจุรี ๑ และห้องน้ำ 
    ระหว่างหอประชุมจามจุรี ๑ - ๒ จำนวน ๑ งาน 

70.00 
 

100.00 

 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 
 

                       ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

๔.๓  รายงานแผน... 
 



 - ๑๔ - 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๕.๖) 
 

มติที่ประชุม  เห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย
ก่อนแล้วค่อยดำเนินการจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  

และคณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ประธานเสนอทีป่ระชุม กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี 
ที ่๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
                      จงึเรียนมาเพ่ือทราบ   

 

                                                          ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม ๑๗.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

………………………………………………………. 
(นางสาวสุภาพร  ศิริขันธ์) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 

………………………………………………………. 
(นางสาวพิชญาดา  ธานี) 

              ผู้อำนวยการกองกลาง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 

 

 
………………………………………………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
 

 

 
 

 
………………………………………………………. 

(นายเกษม   บุตรดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


