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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ครั้งที่  1/๒๕๖2 

เมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖2  เวลา  ๑๓.0๐  น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร  ชั้น  2  อาคาร  10  

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายปัญญา  มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประธาน 
๒. รศ.ดร.สุจินต์   สิมารักษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กรรมการ 
๓. รศ.สันต์  ธรรมบ ารุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๔. นายสรรค์สนธิ   บุณโยทยาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๕. นายนฤทธิ์   ค าธิศรี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๖. รศ.ดร.ศุภกร   ภู่เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๗. รศ.ดร.ไตรรัตน์   โภคพลากรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘. นายนิยม   ไวยรัชพานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. นายพิเชฐ   แสงนิศากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๑๐. นายพิชัย   เพ็ชรยิ้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กรรมการ  
๑๒. นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
๑๓. ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
๑๔. ผศ.ชาคริต    ชาญชิตปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๕. ผศ.นันทิยา ผิวงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ 
๑๖. อ.ดร.มาลี ศรีพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๗. ผศ.ชุมพล ทรงวิชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๘. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๙. อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๒๐. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๒๑. ผศ.บุญส่ง   วงค์ค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๒๒. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    

 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
๑. นายประพนธ์   แก้วก าพล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาออก) กรรมการ 
๒. นพ.สมบูรณ์   จิระวัฒนาสมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผศ.วาทินี ศรีมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
๒. อ.ปิยะฉัตร   ศุภวิทยาเจริญกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓. อ.สิทธิรักษ์ แจ่มใส อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔. อ.เธียรรัตน์ ฦาชา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๕. นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

 
6. นายเกษม... 
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ณ ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมงาน เป็นอย่างดี 
ส าหรับยอดบริจาคเงินและบริจาคข้าวเปลือก รวมทั้งสิ้น 257,268.25 บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยมีรายการ ดังนี้ 

1. ยอดบริจาคเงินเข้ากองทุน   เป็นเงิน  240,925.25  บาท 
2. ยอดเงินขายข้าวเปลือก จ านวน 1,246 กิโลกรัม เป็นเงิน    16,343.00  บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4.1.2) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.3 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
   นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น านักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จ านวน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬากรีฑา กีฬาเทควันโด กีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬา     
เรือพาย (ทีมหญิง) กีฬาเรือพาย (ทีมชาย) กีฬาวอลเลย์บอล (ทีมหญิง) กีฬาบาสเกตบอล (ทีมชาย) และกีฬา     
E-Sport เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 11-20 
มกราคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สรุปเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยได้
เหรียญเงิน จ านวน 2 เหรียญ เหรียญทองแดง จ านวน 5 เหรียญ รวมเหรียญรางวัล จ านวน 7 เหรียญ อยู่ใน
ล าดับที่ 57 จาก 85 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4.1.3) 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   

4.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ประจ าเดือนธันวาคม และ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผศ.วาทินี ศรีมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2553 หมวด 5 ข้อ 45 ให้งานคลังจัดท ารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพ่ือประโยชน์ใน
การประเมินการด าเนินงานการเงินและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรร  ประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ล าดับ
ที ่
 

ประเภทของ 
เงินรายได้ 

งบประมาณที่ได้ 
รับอนุมตัิ (บาท) 

ผลการเบิก - จ่าย งบประมาณคงเหลือ 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

คิดเปน็ 
ร้อยละที่
เบิกจ่าย

แล้ว 

เป้าหมาย
ของการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

จ านวนงบประมาณที่
คงเหลือ (บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

คงเหลือ 

๑ งบเงินรายได้ 140,039,760.00 ๑๕,๒๕๙,๑๓๔.๘๖ ๑๐.๙๐ ๑๘.๑๙ ๑๒๔,๗๘๐,๖๒๕.๑๔ ๘๙.๑๐ 
๒ งบบ ารุงการศึกษา  

(ภูพานเพลซ) 
5,000,000.00 ๗๖๗,๘๓๒.๑๓ ๑๕.๓๖ ๒๔.๙๙ ๔,๒๓๒,๑๖๗.๘๗ ๘๔.๖๔ 

รวมทั้งสิ้น 145,039,760.00 ๑๖,๐๒๖,๙๖๖.๙๙ ๑๑.๐๕ ๑๘.๔๓ ๑๒๙,๐๑๒,๗๙๓.๐๑ ๘๘.๙๕ 
 
 
 

รายงานผล... 
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รายงานผลการรับ – จ่ายเงินสดจากเงินรายได้  ประจ าเดือน  ธันวาคม  2561 
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ดั
ล าดับ

ที ่

ประเภทของ 
เงินรายได้ 

ยอดเงินคงเหลือยกมาจาก
เดือนพฤศจิกายน 2561 

ผลด าเนนิการประจ าเดือนธันวาคม คงเหลือ (บาท)  
ณ 31 ธันวาคม 2561      รายรับ (บาท)     รายจ่าย (บาท) 

๑ งบเงินรายได้ ๑๖,๔๕๖,๗๕๒.๐๓ ๑๑,๕๑๑,๔๒๐.๐๐ ๖,๕๕๕,๙๓๖.๘๙ ๒๑,๔๑๒,๒๓๕.๑๔ 
๒ งบบ ารุงการศึกษา 

(ภูพานเพลซ) 
๑,๑๙๒,๔๓๔.๒๐ ๒๓๙,๖๑๔.๐๐ ๒๘๑,๗๙๗.๓๓ ๑,๑๕๐,๒๕๐.๘๗ 

รวมทั้งสิ้น ๑๗,๖๔๙,๑๘๖.๒๓ ๑๑,๗๕๑,๐๓๔.๐๐ ๖,๘๓๗,๗๓๔.๒๒ ๒๒,๕๖๒,๔๘๖.๐๑ 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ไตรมาส 1 (๑ ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 

 

แผนงาน /ผลผลิต/ 
หมวดรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.- ธ.ค.) 

ร้อยละการเบิกจ่าย 
ตามแผน 
ไตรมาส 1 

(๑ ต.ค.-31 ธ.ค. 61) 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง 

   5,000,000        121,100.00          3,000,000               121,100  60.00    2.42  

       โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะเต็ม
ศึกษา ((STEM Education) และสตีมศึกษา 
(STEAM Education)) 

    5,000,000         121,100.00          3,000,000           121,100.00  60.00     2.42  

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความยั่งยืน 

 31,702,200         656,695.79         10,329,700          656,695.79  32.74    2.07  

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ   
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

  30,846,500          447,576.79         10,100,100           447,576.79  32.74     1.45  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน 

       855,700          193,799.00             229,600           209,119.00  26.83    24.44  

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
 

 22,540,000         297,875.00          9,243,400          297,875.00  41.01     1.32  

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
 

   14,004,900                        -             5,621,600                        -    41.01          -    

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและ
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

     4,259,500           49,000.00           1,916,800            49,000.00  60.00     1.15  

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม   

     4,275,600          248,875.00           1,705,000           248,875.00  60.00 5.82  

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 

   7,185,900       4,311,540.00          4,311,500        4,311,540.00  60.00  60.00  

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

     7,185,900       4,311,540.00          7,311,500        4,311,540.00  60.00   60.00  

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 

278,381,700     82,582,025.28         84,833,100      82,582,025.28  30.47   29.67  

         ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 

 278,381,700      82,582,025.28         84,833,100      82,582,025.28  30.47   29.67  

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

255,488,700      45,394,156.97       105,249,300      45,394,156.97  41.20  17.77  

ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
                วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

192,976,700      36,040,646.85         85,596,500      36,040,646.85  44.36   18.68  

ผลผลิตที ่2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
                สังคมศาสตร์ 

 59,012,000        8,989,234.12         18,497,800        8,989,234.12  31.35   15.23  

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ    1,500,000            49,000.00             495,000            49,000.00  33.00     3.27  
ผลผลิตที ่4 : ผลงานท านุบ ารุงศิลป  
                วัฒนธรรม 

   2,000,000          315,276.00             660,000           315,276.00  33.00    15.76  

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น 600,298,500   133,363,393.04       216,967,000    133,363,393.04  36.14   22.22  
 

จึงเรียนมา... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.2) 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3 รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยจากสารประชาสัมพันธ์ “หนองหารหลวง”  

  นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง    
ปีที่ ๑9 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖2 มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ หน้ารวมปกหลัง ดังนั้น จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.3) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

 4.4 รายงานประจ าปีของศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาคนพิการระดับอุดมศึกษา  
  ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาคนพิการระดับอุดมศึกษา (ศูนย์ DSS) ได้จัดท ารายงานประจ าปีของศูนย์บริการ
สนับสนุนนักศึกษาคนพิการระดับอุดมศึกษา เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี
การศึกษา 2561 ของหน่วยงาน ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  4.4) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอพิจารณา 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ

สถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 อ.ปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุล อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม    
ไดค้รบก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ดังนั้น จึงขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2561     
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๕.1) 

 มติทีป่ระชุม   เห็นชอบตามเสนอ พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรควรสอดแทรกเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับความเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User 
Friendly) ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) และระบบการก าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 
รวมถึงหลักสูตรควรสอนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องดังกล่าวด้วย 
  2. หลักสูตรควรพิจารณารายวิชาใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
  3. ให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยกับชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษอีกครั้ง 
 

4. ให้ตรวจสอบ… 
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ราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.00 น. ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดมีระเบียบวาระการประชุมสามารถแจ้งระเบียบ
วาระไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะท าหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยให้ทราบอีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑5.00 น.  
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์)       
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
              ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายปัญญา  มหาชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 


