
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) 
และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 
 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

            ๒.  ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
           ๓.  ผศ.ธีราธาร ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
            ๔.  ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
           ๕.  ผศ.กาญจนา จันทะดวง  แทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
           ๖. อ.นิรมล เนื่องสิทธะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
           ๗. รศ.ดร.จิตติ   กิตติเลิศไพศาล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
           ๘.  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           ๙.  ผศ.สุดประไทย บุพศิริ  แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
           ๑๐.  ผศ.เพ่ิมศักดิ์ ยีมิน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ๑๑.  อ.ดร.วินิธา พานิชย์  แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
           ๑๒.  ผศ.ภวัต  มิสดีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           ๑๓.  อ.สมบัต ิ เทียบแสง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ๑๔.  รศ.ดร.ศิกานต์   เพียรธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
           ๑๕.  อ.สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
            ๑๖.   อ.ดร.โชคชัย  คหัฏฐา  แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           ๑๗. นายเกษม บุตรดี  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
           ๑๘.  นางสาวพิชญาดา  ธานี   ผู้อำนวยการกองกลาง 
           ๑๙.  นางสาวอังคณา   ศิริกุล   หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการในตำแหน่ง 
     หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ   
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
 ๑.  ผศ.นันทิยา   ผิวงาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
          ๒.  อ.ดร.มาลี   ศรีพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
 

๓. อ.ดร.นำพร... 
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           ๓.  อ.ดร.นำพร    อินสิน  ผู้ช่วยอธิการบดี 
           ๔.  อ.ดร.พจมาน   ชำนาญกิจ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.ธวัชชัย       ไพใหล  อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 
 ๒.  นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
           ๓.  นางสุพัตรา สุคนธชาติ  บุคลากรปฏิบัติการ  
 ๔.  นายคมกริบ เลื่องลือ  นิติกรปฏิบัติการ 
 ๕.  นายเนธิชัย   ธานะราช  นิติกรปฏิบัติการ  
 ๖.  นางสาวสภุาพร ศิริขันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐  น. 
                     ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม  เมื่อครบองค์
ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ    
1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น   
 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการเข้ารับการตรวจเยี่ยม รอบที่ ๓   
ของพลเอกดาวน์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหาร และรองคณบดี 
ทุกคณะ เพ่ือเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ในกรณีโครงการของนักศึกษาที่จะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของ
นักศึกษาท้ังหมด ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครดำเนินการจัด
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗  โครงการ และควรให้นักศึกษาทุกคณะประชุมปรึกษาหารือ และเตรียมความ
พร้อมในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   
 

            ที่ประชุม รับทราบ  
 

  1.2 งานยุวชนสร้างชาติของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
      1)  โครงการยุวชนอาสา 
       2)  โครงการบัณฑิตอาสา 
       3)  โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต ที่มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างและเตรียม  
“คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพ่ือรองรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยุวชนที่เป็นนิสิต
นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการ “พ้ืนที่ทางความคิด” และ “โอกาส” ในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง 
 

เพ่ือจะได้... 
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เพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักเสียสละเพ่ือผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในชีวิตจริง 
แผนงานยุวชนสร้างชาติจึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดระบบนิเวศ    
การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคสมัยใหม่ กล่าวคือ มีชุมชนเป็นฐาน ลดเวลาเรียนในชั้นเรียน และเน้นการฝึกปฏิบัติ 
ผ่าน 3 โครงการ คือ 

๑. โครงการยุวชนอาสา กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาปี 3-4 ที่เรียนรู้ในชุมชน  
1 ภาคเรียน (4 - 5 เดือน) ร่วมทำงานกับชาวบ้าน  แบ่งเป็นทีม ๆ ละ 8 - 10 คน คละสาขา (วิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) และได้รับหน่วยกิตเทียบเท่าการเรียนในชั้นเรียนทั้งภาคเรียน จำนวนเป้าหมาย 
10,000 คน ภายในปี 2563 

2. โครงการบัณฑิตอาสา กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตท่ีจบปริญญาตรีไม่เกิน 5 ปี  
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน 12 เดือน แบ่งเป็นทีม ๆ ละ 5 คน คละสาขา โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 
บาท จำนวนเป้าหมาย 50,000 คน  ภายในปี 2563 

3. โครงการผู้ประการรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ไม่จำกัด 
สาขา และสามารถเสนอแนวคิดการประกอบธุรกิจสมัยใหม่และทดลองจัดตั้ง Start-up โดยผ่านกระบวนการ 
Coaching/Mentoring  จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ และภาคีเครือข่าย และจะได้รับงบ
สนับสนุนจากกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น  
             จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือคณบดีทุกคณะแจ้งให้อาจารย์ในสังกัดทราบด้วย  
(ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑.๒) 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

   ๑.๓  หลักเกณฑ์การจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ประธานแจ้งที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงบประมาณได้จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓๖ อัตรา สรุปรายละเอียดนี้ 
 ๑.  อัตราบรรจุมีคนครอง                                   จำนวน   ๕๑๙      อัตรา 
 ๒.  อัตราว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา           จำนวน      ๗       อัตรา 
 ๓.  อัตราว่างสายวิชาการ                                    จำนวน      ๖      อัตรา 
 ๔.  อัตราว่างสายสนับสนุน                                  จำนวน      ๔      อัตรา 
 จากจำนวนอัตรา ตามข้อ ๑ - ๔                        รวมจำนวน   ๕๓๖     อัตรา 

๑. อัตราทดแทนอัตราเกษียณ กรณีเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เสนออธิการบดี
พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง และกรณีที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้คณะคืนอัตราให้กับส่วนกลางดำเนินการ
พิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นและความต้องการของหลักสูตร  พร้อมทั้งให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
บุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือทราบต่อไป 

๒. นักศึกษาทุน  
๓. ในกรณีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นพิจารณา 

จากภาระงาน และความจำเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ และนำเสนออธิการบดีพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมทั้งให้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อทราบต่อไป 
 

จึงเรียนมา... 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  (ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑.๓) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะว่า ในการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย 
ควรคำนึงถึงความจำเป็นของหน่วยงานนั้น ๆ  

   
ระเบียบวาระท่ี  ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ประธานเสนอที่ประชุม พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  
มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๔  หนา้ 

จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  
(ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒) 
 

                      มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

พิเศษของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง พ.ศ. 2563 
 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายคมกริบ  เลื่องลือ นิติกรปฏิบัติการ เสนอที่ประชุม
ทราบ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
มีมติอนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน
พิเศษ จำนวน ๕ ราย และมอบหมายให้งานบริหารบุคคลและนิติการดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนผู้ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้าง 
ถึงข้ันสูงของแต่ละประเภทตำแหน่ง  เพ่ือถือปฏิบัติต่อไปนั้น 
  งานบริหารบุคคลและนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนผู้ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างถึงขั้นสูง 
ของแต่ละประเภทตำแหน่ง  เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๓) 
 

       ที่ประชุม  รับทราบ    
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี... 
 



 - ๕ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๔.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓  (ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓) 
      ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุม

ทราบ สืบเนื่องจากกองนโยบายและแผนได้สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินงบประมาณเงินรายได้ 
และงบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ 256๓) ดังนี้ 

 
 

ประเภทงบ ยอดที่จัดสรร (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

เงินแผ่นดนิ 157,039,800 127,461,391.57 81.16 

เงินรายได้ ๑๒๒,๐๖๘,๖๓๐ 24,450,984 17.57 
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) ๓,๘๒๐,๙๘๐ 135,178.35 3.54 

 
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

 

                            ที่ประชมุ  รับทราบ 
 

   ๔.๒  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
นายเกษม  บุตรดี  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ดังนั้น งานคลัง จึงจัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำเดือน และพิจารณาดำเนินการชี้แจง/แจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการ
เบิกจ่าย ตลอดทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 
 

                       ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.๓  รายงานผลการดำเนินโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563 
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะกรรมการเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนด
จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์เพื่อการจัดหาทุนสนับสนุนงานด้านกิจการ
นักศึกษา และเพื่อการเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญกองข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓  ณ กองพัฒนานักศึกษา และงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ ๑๑ “ข้าว ปลา ป่า เกลือ” 
ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยอดรวมการรับบริจาคผ้าป่าบุญกองข้าว จำนวนเงิน 
160,023.75 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)  ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว แล้วเสร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความเรียบร้อย 
  

จึงเรียนมา... 



 - ๒๔ - 

     ๒๕.  นายเกษม  บุตรดี    กรรมการและเลขานุการ 
            ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
     ๒๖.  นางสาวณัฐพิมล  วัชรกลุ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            หวัหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
     ๒๗.  นายคมกริบ  เลื่องลือ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            นิติกรปฏิบัติการ 
     ๒๘.  นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ๒๙.  นายภานุวัฒน ์ ศักดา              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     ๓๐.  นายเกรียงไกร  มูลสาระ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     ๓๑.  นางสุพัตรา  สุคนธชาต ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
            บุคลากรปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  
และคณะกรรมการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ประธานเสนอทีป่ระชุม กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี 
ที ่๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
                      จงึเรียนมาเพ่ือทราบ   

 

                                                          ที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 

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

              ผู้อำนวยการกองกลาง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 

 

 
………………………………………………… 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 
………………………………………………………. 

(นายเกษม   บุตรดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


