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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖2 

เมื่อวันที่  2๖  เมษายน  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. นายนฤทธิ์   ค าธิศรี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๕. นพ.สมบูรณ์   จิระวัฒนาสมกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๖. รศ.ดร.ศุภกร   ภู่เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๗. รศ.ดร.ไตรรัตน์   โภคพลากรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๘.  นายพิชัย         เพ็ชรยิ้ม          กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘. นายพิเชฐ   แสงนิศากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๙. ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กรรมการ  
๑๐. นายไกรราศ แก้วดี ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
๑๑. ผศ.ชาคริต    ชาญชิตปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๒. ผศ.นันทิยา ผิวงาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร  กรรมการ 
๑๓. อ.ดร.มาลี ศรีพรหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๔. ผศ.ชุมพล ทรงวิชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร กรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๖. อ.น.สพ.จักรพรรดิ์  ประชาชิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๗. ผศ.ดร.สามารถ อัยกร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 
๑๘. ผศ.บุญส่ง   วงค์ค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

  ๒๑. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) 
  ๑. นายสรรค์สนธ ิ     บุณโยทยาน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๒. นายนิยม            ไวยรชัพานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
  ๓. ผศ.มิ่งสกุล โฮมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
      
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. รศ.ดร.หาญชัย  อัมภาผล ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓. ผศ.เกษร ขาวสีจาน รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๔. อ.เบญจพร อุผา อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ 
๕. อ.จุรี พชรนันท์ กัว     อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๖. อ.มินตรา ปริปุณณะ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๗. อ.วิชาญ... 
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ที่ประชุม  รบัทราบ พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรมีแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา เช่น ในกรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาทางด้านการเงิน ควรมีวิธีการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา  
โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในเบื้องต้น  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งเพื่อทราบ  

  ๔.๑.๑ กิจกรรมช่วงปิดภำคเรียนของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
                              นพ.สมบูรณ์  จิระวัฒนาสมกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ ด้วยโรงเรยีนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน  
สืบเนื่องจากวันที่ ๒๔ – ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนวิถธีรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Functions) ให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖๐ ศูนย์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน  ๒๐๐ คน  โดยมีการจัด Workshop ให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้การอบรมดังกล่าว
ข้างต้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงขอความร่วมมือจากครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม
อบรมทุกคน ซึ่งทางโรงเรียนวิถีธรรมฯ ไดร้ับเกียรติจากครู (ครูก้า ; กรองทอง บุญประครอง) จากโรงเรียนจิตต์เมตต์  
เป็นวิทยากร และครูของโรงเรียนวิถีธรรมฯ ยงัมีส่วนรว่มในการเป็นวิทยากรด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก และมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ก่อนได้รับการอบรมและหลังจากที่อบรมเสร็จอีกด้วย  
                                          พร้อมนี้นายนฤทธิ์  ค าธิศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุม    
เพ่ือทราบเพ่ิมเติม ดังนี้ ด้วยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีโครงการบวชสามเณรของนักเรียน
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๘ คน เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และหลวงปู่สุธรรม  สุธัมโม เปิดอาคารเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งในวันดังกล่าวข้างต้นสามเณรทั้ง ๘ รูปขึ้นกล่าวค าโปรดบิดา มารดาและญาติมิตร ณ โรงเรียนวิถีธรรม
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝั่งโรงเรียนประถมศึกษา) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภา 
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมท าบุญตักบาตรตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษส์วัสดิ ์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบ สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2553 หมวด 5 ข้อ 45 ให้งานคลังจัดท ารายงานการเงินของมหาวิทยาลัย   ในภาพรวม เพ่ือประโยชน์ 
ในการประเมินการด าเนินงานการเงินและฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 

 
 

 
รายงานผล... 
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รายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรร  ประจ าเดือนมีนาคม  2562 
ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม  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 ๔๕,๘๖๐,๓๓๖.๕๐ ๓๒.๗๕ ๕๓.๐๗ ๙๔,๑๗๙,๔๒๓.๕๐ ๖๗.๒๕ 
๒ งบบ ารุงการศึกษา  

(ภูพานเพลซ) 
5,000,000.00 ๑,๖๔๓,๑๙๕.๖๗ ๓๒.๘๖ ๔๙.๙๘ ๓,๓๕๖,๘๐๔.๓๓ ๖๗.๑๔ 

รวมทั้งสิ้น 145,039,760.00 ๔๗,๕๐๓,๕๓๒.๑๗ ๓๒.๗๕ ๕๒.๙๗ ๙๗,๕๓๖,๒๒๗.๘๓ ๖๗.๒๕ 
 

รายงานผลการรับ – จ่ายเงินสดจากเงินรายได้  ประจ าเดือน  มีนาคม  2562 
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ดั
ล าดับ

ที ่

ประเภทของ 
เงินรายได้ 

ยอดเงินคงเหลือยกมาจาก
เดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

ผลด าเนนิการประจ าเดือนมีนาคม คงเหลือ (บาท)  
ณ 31 มีนาคม 2562      รายรับ (บาท)     รายจ่าย (บาท) 

๑ งบเงินรายได้ ๖๐,๖๐๕,๕๓๒.๖๔ ๕,๑๖๕,๔๒๐.๐๐ ๘,๕๖๙,๑๓๑.๑๔ ๕๗,๒๐๑,๘๒๑.๕๐ 
๒ งบบ ารุงการศึกษา 

(ภูพานเพลซ) 
๗๙๘,๑๒๘.๕๐ ๒๖,๕๓๐.๐๐ ๓๑๓,๖๐๐.๑๗ ๕๑๑,๐๕๘.๓๓ 

รวมทั้งสิ้น ๖๑,๔๐๓,๖๖๑.๑๔ ๕,๑๙๑,๙๕๐.๐๐ ๘,๘๘๒,๗๓๑.๓๑ ๕๗,๗๑๒,๘๗๙.๘๓ 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ไตรมาส 1 – ๒ (๑ ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 

 
 

แผนงาน /ผลผลิต/ 
หมวดรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 
ไตรมาส ๑ – ๒ 
 (ต.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ ร้อยละการ
เบิกจ่ายตามแผน 
ไตรมาส ๑ – ๒  
(ณ ๓๑ มี.ค. ๖๒ 

แผน ผล 
แผน ผล แผน ผล แผน ผ

ล 
แผน ผล 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้          
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

   5,000,000  994,163.30 3,800,00 994,163 1,000,000 - 200,000 - 76.00 19.88 

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัดด้วยสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) และสะ
เต็มศึกษา (STEAM Education) 

    5,000,000  994,163.30 3,800,000 994,163.30 1,000,000 - 200,000 - 76.00 19.00 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา  
เพื่อความยั่งยืน 

 31,702,200  7,564,488.69 15,289,000 7,564,488.69 5,621,800 - 10,791,400 - 48.50 23.86 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ    
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

  30,846,500  7,149,136.69 14,961,500 7,149,136.69 5,165,500 - 10,719,500 - 48.50 23.18 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา        ข้ันพื้นฐาน 

       855,700  409,379.00 
 

327,500 415,352.00 456,300 - 71,900 - 38.27 48.54 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับ
ภาค 
 

 22,540,000  5,550,155.00 12,481,600 5,550,155.00 5,474,500 - 4,583,900 - 55.38 24.62 

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 
 

   14,004,900  3,437,930 7,016,100 3,437,930.00 3,597,500 - 3,391,300 - 55.38 24.55 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป        
และอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

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

แผนงาน... 
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แผนงาน /ผลผลิต/ 
หมวดรายจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 
ไตรมาส ๑ – ๒ 
 (ต.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส ๔ ร้อยละการ
เบิกจ่ายตามแผน 
ไตรมาส ๑ – ๒  
(ณ ๓๑ มี.ค. ๖๒ 

แผน ผล 
แผน ผล แผน ผล แผน ผ

ล 
แผน ผล 

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณีวัฒนธรรม   

     4,275,600  1,579,925 2,645,000 1,579,925.00 940,000 - 690,600 - 85.00 36.95 

แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนา 

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

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ที่มีศักยภาพ 

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

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 278,381,700  152,774,789.23 149,348,700 152,774,789.23 64,516,200 - 64,516,800 - 53.65 54.88 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  278,381,700  152,774,789.23 149,348,700 152,774,789.23 64,516,200 - 64,516,800 - 53.65 54.88 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

255,488,700  154,251,053.90 237,159,600 154,251,053.90 12,795,700 - 5,533,400 - 92.83 60.37 

ผลผลิตที ่1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

192,976,700  138,901,095.84 185,943,200 138,901,095.84 3,905,100 - 3,128,400 - 96.36 71.98 

ผลผลิตที ่2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน 
        สังคมศาสตร์ 

 59,012,000  13,781,673.76 49,071,400 13,781,673.76 7,890,600 - 2,050,000 - 83.15 23.35 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ    1,500,000  566,613.00 545,000 566,613.00 650,000 - 305,000 - 36.33 37.77 

ผลผลิตที ่4 : ผลงานท านุบ ารุง 
                ศิลปวัฒนธรรม 

   2,000,000  1,001,671.30 1,600,000 1,001,671.30 350,000 - 50,000 - 80.00 50.08 

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น 600,298,500  325,446,190.12  424,186,800 325,446,190.12 89,408,200 - 86,703,500 - 76.66 54.21 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.2) 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

4.3 รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยจากสารประชาสัมพันธ์ “หนองหารหลวง”  

  นายรัตนกาญจน์  ค าเพชรดี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
รายงานภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากสารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ปีที่ ๑9 ฉบับที่ ๔ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๖ หนา้รวมปกหลัง ดังนั้น จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี  ๔.3) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ พร้อมให้เพ่ิมข่าวแสดงความยินดีกับอธิการบดี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

๔.๔  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ฉบับทบทวน) 

นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย  นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เสนอที่ประชุมทราบแผนบริหาร 
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับทบทวน) สืบเนื่องจาก 
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาได้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพ่ือทราบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) 
การด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินงานโดยใช้แนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  และได้พิจารณา 
 

ความเสี่ยง... 




