
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) 

และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

           ๓.  ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
           ๔.  ผศ.ธีราธาร ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
           ๕.  ผศ.นันทิยา ผิวงาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
           ๖.  ผศ.วาทินี   ศรีมหา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   
           ๗.  ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
           ๘.  อ.น าพร อินสิน  ผู้ช่วยอธิการบดี 
           ๙.  ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
           ๑๐.  ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข  แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ๑๑.  ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
           ๑๒.  อ.วุฒินันต์ ประทุม  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           ๑๓.  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           ๑๔  ผศ.ดร.สามารถ อัยกร   แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
           ๑๕.  อ.ดร.มาล ี ศรีพรหม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           ๑๖.  อ.สมบัต ิ เทียบแสง           ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๑๗.  อ.ดร.พจมาน ช านาญกิจ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
           ๑๘.  รศ.ดร.หาญชัย   อัมภาผล  ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
            ๑๙.   นางสาวพิชญาดา   ธานี   แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           ๒๐. นายเกษม บุตรดี  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
           ๒๑.  นางสุพัตรา สุคนธชาติ  แทนหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
 -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
  



 - ๒ - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
 ๒.  อ.ดร.นิภาพร ชนะมาร  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ๓. นายคมกริบ เลื่องลือ  นิติกรปฏิบัติการ 
 ๔. นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานการประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
๑.๑  การด าเนินการโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
       ประธาน มอบหมายให้ อ.ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เสนอที่ประชุมทราบ ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานราชการที่ส าคัญอีกแห่งในจังหวัด มีความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งการสนองพระราชปณิธานพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพ่ือท าหน้าที่ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยจึงตระหนักต่อหน้าที่การเป็นพลังของแผ่นดิน ได้ลงพื้นที่เพ่ือรับทราบสภาพทั่วไป และความต้องการ
การพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งข้อเสนอความต้องการการพัฒนาของประชาชน มีหลากหลายประเด็น อาทิ 
ต้องการเสริมองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน  การพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตร การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน การด ารงไว้และการสืบสานอาชีพ สืบสานภูมิปัญญา  
ในชุมชน เป็นต้น  โดยเป้าหมายพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะด าเนินการ จ านวน ๑๘ อ าเภอ จ านวน ๑๙ 
ต าบล และจ านวน ๒๒๙ หมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ได้แบ่งเป็น ๕ กลุ่มอาชีพ (Clusters) ดังนี ้

  ๑. กลุ่มการเกษตร 
  ๒.  กลุ่มการประมง 
  ๓. กลุ่มคราม 
  ๔. กลุ่มการท่องเที่ยว 
  ๕. กลุ่มปา่เศรษฐกิจชุมชน/ป่าเศรษฐกิจครอบครัว 

          โดยมีแผนปฏิบัติการการด าเนินการโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ตุลาคม ๒๕๖๒  โดยมีอาจารย์บุญเสริฐ เสียงสนั่น และอาจารย์วิเชียร 
สอนจันทร์ เป็นวิทยากร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๑) 
    พร้อมนี้ อ.ดร.มาลี  ศรีพรหม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอที่ประชุม
เพ่ือขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ส่งคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการขับเคลื่อนโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการตามไปตามวัตถุประสงค์  

จึงเรียนมา...  



 - ๔ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

                             ประธานเสนอที่ประชุม พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร 
๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒ หน้า 

จึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒) 
  

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ ๑๐/๒๕๖๑  โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 

    -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
        ๔.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๑)         
                         ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ 

ประชุมทราบ สืบเนื่องจากกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้ 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑) 

 

ประเภทงบ ยอดที่จัดสรร (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

แผ่นดิน ๖๐๐,๒๙๘,๕๐๐ ๒๑๒,๒๖๔,๓๑๒.๕๓ ๓๕.๓๖ 
เงินรายได้ ๑๔๐,๐๓๙,๗๖๐ ๑๐,๓๑๐,๙๐๗.๗๒ ๗.๓๖ 
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๒,๘๘๐.๖๓ ๑๐.๐๖ 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 
 

      ที่ประชมุ  รับทราบ  
 
 
 

๔.๒  รายงาน... 
 



 - ๒๒ - 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (เอกสารประกอบระเบียบวาระ ๖.๑) 
 

                                      ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๖.๒  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  
และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

                                   ประธานแจ้งที่ประชุม ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   

 
 

                ที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 
 
 


