
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) 

และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๒. ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. ผศ.นันทิยา ผิวงาม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔.  ผศ.ธรีาธาร ศรีมหา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

           ๕.  ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
           ๖.  ผศ.วาทินี ศรีมหา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
           ๗.  ผศ.ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
           ๘.  รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
           ๙.  ผศ.เพ่ิมศักดิ์ ยีมิน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ๑๐.  ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
           ๑๑.  ผศ.ภวัต มิสดีย์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
           ๑๒.  ผศ.ชุมพล ทรงวิชา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           ๑๓.  อ.ศักดาเดช กุลากุล  แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
           ๑๔.  อ.ดร.มาลี  ศรีพรหม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
           ๑๕.  อ.ประสิทธิ ์ คะเลรัมย์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
           ๑๖.  อ.ดร.พจมาน ช านาญกิจ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
           ๑๗.  อ.สมบัติ  เทียบแสง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
                         และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
            ๑๘.  อ.ภคพล คติวัฒน์  แทนผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
            ๑๙.  ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
           ๒๐. นายเกษม บุตรดี  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
           ๒๑. นางสาวพิชญาดา ธานี   ผู้อ านวยการกองกลาง  

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

  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายคมกริบ เลื่องลือ  นิติกรปฏิบัติการ 
 ๒.  นางสาวศุภกุลภรณ ์ วัชรกุล  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นางสาว... 
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 ๓.  นางสาวสภุาพร ศิริขันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑  แนวทางการบริหารการศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์คลินิก  
นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                
      ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนวทางการบริหารการศึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่านได้กล่าวเน้นในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการให้ทบทวนการจัดหลักสูตร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องค้านึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ๔ ด้าน คือ ๑) การพัฒนาท้องถิ่น ๒) การผลิตและการพัฒนาครู ๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๔) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ จึงเป็นความจ้าเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ต้องปรับตัวเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
ในการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกลไกลในการบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม 
การพัฒนาอาชีพคนไทยปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและก้าหนดเส้นทางชีวิตไปสู่อนาคต ส้าหรับโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องร่วมกันขับเคลื่อน เพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว ต้องเน้น
การด้าเนินงานตามนโยบายที่ส้าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ 
(Einglish BootCamp)  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council , การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับฟินแลนด์ , โครงการจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ การพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศ และท่านได้ฝาก
ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ จะท้าอย่างไรคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มุง่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องช่วยกันคิดและ
ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผลงานการผลิตบัณฑิตครูของ “ราชภัฏ” เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ               
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๑) 
 

        ที่ประชุม  รับทราบ  
 

 ๑.๒  การแสดงกล่าวค าขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากร ในการด าเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
       ผศ.ปรชีา  ธรรมวินทร อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชด้าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้ส้าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา        
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ และ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
 

มหาวิทยาลัย... 
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      มหาวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนร่วมแรง 
ร่วมใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
และสมพระเกียรติยิ่ง 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

        ที่ประชุม  รับทราบ   
 

 ๑.๓  ขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเจ้าภาพงานสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
                                    ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพการจัดสภากาแฟ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร  ดังนั้นเพ่ือให้การด้าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเรียน
เชิญผู้บริหารร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

        ที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

                             ประธานเสนอในที่ประชุม พิจารณา ร่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)  และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒  
อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท้ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ้านวนทั้งสิ้น ๑๗ หน้า 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒)  
 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๑  โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 

   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
          ๔.๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑)     

     ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอที่ประชุม 
ทราบ สืบเนื่องจากกองนโยบายและแผน จัดท้ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๕ มีนาคม  256๑)  ดังนี้ 
 
 
 

รายงานผล... 
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รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ 
(ข้อมูล ณ วันที่ วันที่  ๒๕ มีนาคม  256๑) 

 

ประเภทงบ ยอดที่จัดสรร (บาท) ผลเบิกจ่าย (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
แผ่นดิน ๖๖๕,๕๐๑,๕๐๐ ๒๓๑,๑๒๗,๑๘๐.๕๕ ๓๔.๗๓ 
เงินรายได้ ๑๗๑,๒๕๖,๓๓๐ ๓๘,๓๙๑,๕๖๙.๒๕ ๒๒.๔๒ 
งบ บ.กศ. (ภูพานเพลซ) ๓,๙๓๖,๙๑๐   ๑,๒๗๖,๖๐๕.๑๖ ๓๒.๔๓ 

 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 
 

      ที่ประชมุ  รับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า หัวหน้าส่วนราชการ 
ตรวจสอบและเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

๔.๒  รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย 
                  ผศ.ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจาก 

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี  ได้รายงาน
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ขนาดใหญ่ภายในมหาวิทยาลัย ประจ าเดือนมีนาคม  256๑  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘  
กุมภาพันธ์ 256๑  ดังนี้ 
 

โครงการ 
ก้าวหน้าแผน  

(ร้อยละ) 

ก้าวหน้า
จริง  

(ร้อยละ) 

คาดว่า
จะแล้ว
เสร็จ 

หมายเหตุ 

๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๒๘/๓/
๒๕๖๑ 

ปรับแผนใหม่ 
ครั้งที่ ๓ 

๒. ก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 
    และบุคลากร พร้อมสิ่งประกอบ 

๗๙.๗๓ ๓๘.๕๑ ๑๐/๘/
๒๕๖๑ 

ปรับแผนใหม่ 
ครั้งที่ ๔ 

๓. ก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบพัฒนา 
    ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร 

๖๙.๓๓ ๔๐.๐๐  เริ่มงานวันที่  
๑๖/๑๑/๖๐ 

๔. ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางธุรกิจ 
    การเกษตรและสัตวศาสตร์ 

๗๔.๖๗   ๓๐.๐๐  เริ่มงานวันที่  
๘/๑๑/๖๐ 

๕. ก่อสร้าง โรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิ 
    อัตโนมัติ 

๕๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐  เสร็จก่อนสัญญา 

๖. ก่อสร้าง ห้องน้้าส้าหรับนักศึกษา ๑๙.๔๔ ๑๐.๐๐   
๗. ก่อสร้าง โรงเรียนวิถีธรรมฯ ระยะที่ ๔ ๒๘.๘๙ ๑๘.๐๐   
๘. ปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายใน 
    มหาวิทยาลัย 

๕๑.๖๗ ๑๕.๐๐   

๙. ก่อสร้าง อาคารศูนย์สารสนเทศ ๒๔.๐๗ ๖.๐๐   
งบกลุ่มจังหวัด 
๑๐. ก่อสร้างสะพานข้ามคลองห้วยน้้าพุ 
      ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร 

๖๐.๐๐ ๖.๐๐   

โครงการ... 



 - ๑๑ - 

เลิกประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 

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

              ผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
  
 

………………………………………………… 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 
………………………………………………………. 

(นายเกษม   บุตรดี) 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


