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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ครั้งที่  3/๒๕๖2 

เมื่อวันที่  22  มีนาคม  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.  นายพิชัย           เพ็ชรยิ้ม         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๙. นายนิยม   ไวยรัชพานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
  ๑๐. นายพิเชฐ   แสงนิศากร 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.  ผศ.บุญส่ง   วงค์ค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
  ๒๐.  ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
  ๑ นพ.สมบูรณ์          จิระวัฒนาสมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๒. อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.สามารถ   อัยกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ผศ.วาทินี ศรีมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
๒. รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
๓. ผศ.เกษร ขาวสีจาน รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔. นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
๕. นายเกษม บุตรดี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๗. นางสาวณัฐพมิล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

๘. นาย... 



-8- 
 

4.2 รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผศ.วาทินี ศรีมหา ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายการคลงัและทรัพย์สิน เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2553 หมวด 5 ข้อ 45 ให้งานคลังจัดท ารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพ่ือประโยชน์ 
ในการประเมินการด าเนินงานการเงินและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรร  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  2562  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 านวนงบประมาณ
ที่คงเหลือ (บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ

คงเหลือ 

๑ งบเงินรายได้ 140,039,760.00 ๒๖.๖๓ ๓๘.๕๐ ๓๘.๕๐ ๑๐๒,๗๔๘,๕๕๔.๖๔ ๗๓.๓๗ 
๒ งบบ ารุงการศึกษา  

(ภูพานเพลซ) 
5,000,000.00 ๒๖.๕๙ ๔๑.๖๕ ๔๑.๖๕ ๓,๖๗๐,๔๐๔.๕๐ ๗๓.๔๑ 

รวมทั้งสิ้น 145,039,760.00 ๒๖.๖๓ ๓๘.๖๑ ๓๘.๖๑ ๑๐๖,๔๑๘,๙๕๙.๑๔ ๗๓.๓๗ 
 

รายงานผลการรับ – จ่ายเงินสดจากเงินรายได้  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

ดั
ล าดับ

ที ่

ประเภทของ 
เงินรายได้ 

ยอดเงินคงเหลือยกมาจาก
เดือนมกราคม 256๒ 

ผลด าเนนิการประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ คงเหลือ (บาท)  
ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ 2562      รายรับ (บาท)     รายจ่าย (บาท) 

๑ งบเงินรายได้ 29,885,526.12 40,491,806.00 9,771,799.48 60,605,532.24 
๒ งบบ ารุงการศึกษา 

(ภูพานเพลซ) 
1,044,783.83 58,910.00 305,565.33 798,128.50 

รวมทั้งสิ้น 30,930,309.95 40,550,716.00 10,077,364.81 61,403,661.14 
 

 

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ไตรมาส 1 - 2 (๑ ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

แผนงาน /ผลผลิต/ 
หมวดรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1-2 
(ต.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายตามแผน 

    ไตรมาส 1 - 2  
( ณ 28 ก.พ. 62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

   5,000,000  735,375.45 3,800,000 735,375 1,000,000 - 200,000 - 76.00 14.71 

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) และสตีม
ศึกษา (STEAM Education) 

    5,000,000  735,375.45 3,800,000 735,375.45 1,000,000 - 200,000 - 76.00 14.71 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
เพื่อความยั่งยืน 

 31,702,200  4,853,722.31 15,289,000 4,853,722.31 5,621,800 - 10,791,400 - 48.50 15.31 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

  30,846,500  4,468,023.31 14,961,500 4,468,023.31 5,165,500 - 10,719,500 - 48.50 14.48 

แผนงาน... 
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แผนงาน /ผลผลิต/ 
หมวดรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1-2 
(ต.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ร้อยละการ
เบิกจ่ายตามแผน 

    ไตรมาส 1 - 2  
( ณ 28 ก.พ. 62) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       855,700  385,699 327,500 385,699.00 456,300 - 71,900 - 38.27 45.07 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับ
ภาค 
 

 22,540,000  4,851,785 12,481,600 4,851,785.00 5,474,500 - 4,583,900 - 55.38 21.53 

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
 

   14,004,900  3,401,380 7,016,100 3,401,380.00 3,597,500 - 3,391,300 - 55.38 24.29 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและ
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

     4,259,500  532,300 2,820,500 532,300.00 937,000 - 502,000 - 85.00 12.50 

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม   

     4,275,600  918,105 2,645,000 918,105.00 940,000 - 690,600 - 85.00 21.47 

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา 
 

   7,185,900  4,311,540 6,107,900 4,311,540.00 - - 1,078,000 - 85.00 60.00 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

     7,185,900  4,311,540 6,107,900 4,311,540.00 - - 1,078,000 - 85.00 60.00 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 

278,381,700  128,884,594.77 149,348,700 128,884,594.77 64,516,200 - 64,516,800 - 53.65 46.30 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 

278,381,700 128,884,594.77 149,348,700 128,884,594.77 64,516,200 - 64,516,800 - 53.65 46.30 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

255,488,700 107,159,750.75 237,159,600 107,159,750.75 12,795,700 - 5,533,400 - 92.83 41.94 

ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

192,976,700 95,476,460.88 185,943,200 95476,460.88 3,905,100 - 3,128,400 - 96.36 49.48 

ผลผลิตที ่2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
       สังคมศาสตร์ 

59,012,000 10,398,360.87 49,071,400 10,398,360.81 7,890,600 - 2,050,000 - 83.15 17.62 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ 
                วิชาการ 

1,500,000 480,708 545,000 480,708.00 650,000 - 305,000 - 36.33 32.05 

ผลผลิตที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง  
                 ศิลปวัฒนธรรม 

2,000,000 804,221 1,600,000 804,221.00 350,000 - 50,000 - 80.00 40.21 

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น 600,298,500 250,796,768.28 424,186,800 250,796,768.28 89,408,200 - 86,703,500 - 70.66 54.00 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.2) 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3 รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยจากสารประชาสัมพันธ์ “หนองหารหลวง”  

  นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง    
ปีที่ ๑9 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ หน้ารวมปกหลัง ดังนั้น จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.3) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    ๑. เพ่ิมเติมข้อความและภาพหน้า ๔ ให้เหมาะสม  
    ๒. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับสารหนองหารหลวงมีความ

ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
 
 

๔.๔  ประกาศ... 
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มติที่ประชุม  สภามหาวิทยาลัยมีมตเิห็นชอบให้ รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ เป็นประธาน 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ และ เห็นชอบก าหนดกรรมการอ่ืน 
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 คน โดยมอบหมายให้อธิการบดีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการด าเนินการตามกระบวนพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการให้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

ก าหนดตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2562 (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562) 

ประธานแจ้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยถึงก าหนดตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 10.00 น. (ขึ้นรถตู้พร้อมกันที่หน้าอาคาร 10 เวลา 09.45 น.) และก าหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2562 เวลา 13.00 น. ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท่านใดมีระเบียบวาระการประชุมสามารถแจ้งระเบียบวาระไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะท าหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ทราบอีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 6) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.  
 
 
      (ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์)       
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
               ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายปัญญา  มหาชัย) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   

                  ผู้รับรองรายงานการประชุม 


