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ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกษม    บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
 2. นางสาวพิชญาดา   ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง  
 3. นางวาสนา    จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 4. นางสาวอ่อนศรี   ฝ่ายเทศ รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและ 
     หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา  
 5. นางสาวณัฐพิมล   วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
         6. นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 7. นางสาวอังคณา ศิริกุล หัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
 8. นางมาลัยวัลย ์ อินคำน้อย หัวหน้างานคลัง 
 9. นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
        10. นางสาวธิดารัตน์   อุปชัย แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 11. นายฤทธิไกร สุทธิ แทน หัวหน้างานพัสดุ 
 12. นายจารุวิทย์   ลังภูล ี หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ 
 13. นางยุพิน  ศรีชาติ ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ        
 14. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 15. นางเกกิลา    แสงบัวท้าว หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 16. นางสาวอรอนงค์   ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 
 17. นางสาวสุกัญญา ลามคำ หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 
 18. นายนิรุตย ์    วิชาชาต ิ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 19. นางสาวบุษกร ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 20. นางสาวศันสนีย ์ สุดทอง แทน หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
 21. นายธีรยุทธ  สาแดง แทน หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
 22. นางสาวสุภาพร   ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 23. นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 24. นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

  

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ/ติดราชการ) 
 นายปรีชา    ศรีวิไล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน  

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
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เริ่มประชุม... 

- ร่าง - 



- 2 - 
 

เริ่มประชุม 
 นายเกษม  บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธาน
ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1  เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.1) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.2  เรื ่องแจ้งจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2563  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ 
อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
อธิการบดี 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.2) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.3  แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ก.บ.) และคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2563  

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 และประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เพ่ือให้การดำเนินการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือ
ทุกกอง ในสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีวาระในการนำเสนอที่ประชุม ให้ดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.3) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2563  
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน

คราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว หากบุคลากร
ของท่านต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ http://council.snru.ac.th 

 

จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.4) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.5  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน 2563  
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงาน

ผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากรายงานระบบ GFMIS และรายงานการเบิกจ่ายจากระบบ
งบประมาณมหาวิทยาลัย โดยได้ทำการตรวจสอบการเบิกจ่ายระหว่างผู้เบิกจ่ายและผู้จัดทำรายงานทางบัญชีเพ่ือให้
ถูกต้องตรงกันและนำเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณาดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรับทราบผลการเบิกจ่าย ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับงบประมาณที่อนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 
342,604,022 บาท เบิกจ่ายแล้ว 124,689,175.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.39 มีเงินงบประมาณคงเหลือ 
217,914,846.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.61  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.5) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ  
  
 1.6  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือนธันวาคม 2562 

 ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบ งานคลังได้ส ่งรายงานลูกหนี ้เง ินยืมทดรองราชการ 
ประจำเดือน มกราคม 2562 ให้ผู้บริหารเพ่ือทราบและเพ่ือดำเนินการติดตามการส่งคืนเงินยืมไม่ให้เกิดความล่าช้า 
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งให้หน่วยงานพิจารณากำกับดูแลและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งสรุปโดยรวม ยอดเงินรวมตามสัญญา 1,466,026 บาท 
คืนเงินยืมด้วยใบสำคัญรับเงิน 894,484.62 บาท คืนเงินยืมด้วยเงินสด 78,550 บาท ยอดค้างชำระ 
492,991.38 บาท 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.6) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.7  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จำนวน 12 ฉบับ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งสำเนาประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 12 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบการดำเนินงานด้านการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับกับ
การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.7) 
 

  ทีป่ระชุม   รับทราบ  
 

 1.8  แจ้งผลการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด บริษัท EBSCO Information 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนิน

โครงการจัดซื ้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database): ชื ่อฐานข้อมูล 
“EBSCO eBooks” โดยมีการสำรวจความต้องการใช้งานทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลวารสาร
ออนไลน์ให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งสำนักวิทยบริการ 

 
 

และเทคโนโลยี... 
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และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือก จัดซื้อเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย ของผู้ใช้บริการ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบโดยทั่วกัน และสามารถเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ “EBSCO eBooks” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ URL : https://arit.snru.ac.th/topics/10484 
2. สืบค้น Web Opac 2.0 URL : http://alist.snru.ac.th/ 
สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4297 0048 ภายใน 231 และ 

236 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.8) 

 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.9  แจ้งผลการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด จากสำนักพิมพ์ Gele 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนิน
โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database): ชื่อฐานข้อมูล “Gale 
eBooks” โดยมีการสำรวจความต้องการใช้งานทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ให้
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้
ดำเนินการคัดเลือก จัดซื้อเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย ของผู้ใช้บริการ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และสามารถเข้า
ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ “Gale eBooks” ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ URL : https://arit.snru.ac.th/topics/10484 
สอบถามการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4297 0048 ภายใน 231 และ 
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  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.9) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.10  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
เล่นกีฬาและนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานของรัฐ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน โดยมี
ส่วนราชการ 20 กระทรวง ซึ่งรวมถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งหน่วยงาน
ของรัฐ 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความร่วมมือและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือได้ระบุไว้ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานและสถานศึกษา เปิดให้บริการ
สนามกีฬา (ถ้ามี) และสถานที่ออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตาม
ความเหมาะสม 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.10) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 
 

 
 

1.11 ขอส่ง... 

https://arit.snru.ac.th/topics/10484
http://alist.snru.ac.th/
https://arit.snru.ac.th/topics/10484
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 1.11 ขอส่งเอกสาร เรื ่อง แนวปฏิบัติเกี ่ยวกัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ปรับปรุงเอกสารแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาการศึกษา พ.ศ. 
2561 มาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจน
มาตรฐานต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และให้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงส่ง
เอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 จำนวน 
1 เล่ม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.11) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.12 รายงานผลการดำเนิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับสำนัก สถาบัน รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2562 รอ 9 เดือน ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพฯ รอบ 9 เดือน ระดับสำนัก สถาบัน ได้ท่ี เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา (http://eqa.snru.ac.th/) 
ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 พร้อมไฟล์ทาง E-mail Address : qasnru@yahoo.co.th  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.12) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.13 แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 
รายการ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 180/2563 ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้
ในการจัดหาสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย เกิดความคุ้มค่า 
โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และราชการได้ประโยชน์สูงสุด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งได้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดหา
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเห็นชอบรายงานผล
การประชุม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.13) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
1.14 แจ้งการ... 

http://eqa.snru.ac.th/
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 1.14 แจ้งการเปลี่ยนรหัสการลงช่ือเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

 ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ username และ password ในการลงชื่อเข้าใช้สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนรหัส username และ password ส่งผลกับผู้ใช้งานในการ login เข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 5 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร 2. ระบบบริหารจัดการ
โครงการ 3. ระบบจองสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4. ระบบสลิปเงินเดือน 5. ระบบขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง จึงของแจ้งบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการใช้งานอีเมล์
โดเมน (@snru.ac.th) ของมหาวิทยาลัย เพื่อสำนักวิทยบริการฯ จักได้ดำเนินการส่งรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย  
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.14) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.15 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์
บริหารจัดการความเสี่ยง, ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 1 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง 
มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับท่ี 2 

ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่งสำเนาเอกสาร คำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง, ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื ่อง มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID – 19) ฉบับที่ 1 และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 2 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.15) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ   
 

 1.16 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อใช้งานซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์ลิขสิทธิ์ 
ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบ ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูก
ลิขสิทธิ์ เกิดความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านสามารถดาวน์
โหลดคีย์ของซอฟต์แวร์เพ่ือนำไปใช้ลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1. นำคีย์ที่ได้ไปลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการเท่านั้น 
2. อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
3. สามารถใช้งานได้ผ่านระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
4. การดาวน์โหลดคีย์ มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรที่ลงทะเบียนลงฐานข้อมูล 
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านดาวน์โหลดคีย์ของซอฟต์แวร์เพื ่อนำไป

ลงทะเบียนใช้งานได้ที่ http://192.168.44.70/sw/ โดยยืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัสบัตรประชาชน และ วัน 
เดือน ปี เกิด หากติดขัดปัญหาใดโปรดติดต่อคุณเอกราช วงศ์กระโซ่ เบอร์โทรศัพท์ 08 5648 5234 หรือ IP – 
Phone 227 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.16) 
 

ที่ประชุม... 

http://192.168.44.70/sw/
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  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 1.17 แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการซึ ่งได้ร ับการบรรจุแต่งตั ้งต่อเนื ่องเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงข้ึน พ.ศ. 2562 

ประธานแจ้งที ่ประชุมทราบ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานราชการ
ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อเนื่องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562 เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงแจ้งเวียนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์งานบรหิาร
บุคคลและนิติการ (http://lps.snru.ac.th/)  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.17) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 1.18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2562 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.2/ว 115 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบกับำสั่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สกลนคร ที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สั่ง ณ 
วันที่ 3 มกราคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ
ในสังกัด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 
พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปื พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอประกาศผลการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้  

1. ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ์  คำหาญ ตำแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ สังกัด สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ระดับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย ได้แก่ 
  1) นางสาวมุงเมือง  คำนาทิพย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4 สังกัด งานบริหาร

บุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
  2) นางสาวศิริลักษณ์  ศรีพระจันทร์ ตำแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด 

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  3) นายรัฐพล  ฤทธิธรรม ตำแหน่ง ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  4) นายอนุวัต  สุเพียร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด สาขาวิชาเครื่องกล

และอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  4) นายสมบัติ  เทียบแสง ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.18) 
 
 

http://lps.snru.ac.th/
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ที่ประชุม... 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 1.19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ งานบริหารบุคคลและนิติการ นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้
วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.19) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 1.20 แจ้งการดำเนินงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ดังกล่าว มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งงาน
อนามัยและสุขาภิบาลได้ดำเนินการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องพยาบาล  

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.20) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 1.21 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ 
การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาด
เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เพ่ือการควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส่วนราชการ
ได้กำหนดมาตรรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรือ
เลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส่วนราชการต่าง ๆ มีความ
จำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่ างประเทศ
ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกหรือเลื่อน
การเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 208 กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และลดภาระของส่วนราชการในการขอทำ
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง จึงอนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าของงบประมาณเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 
จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.21) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 1.22 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 510/2562 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 510/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วย
อธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 510/2562 เรื่อง 
มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 510/2562 
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.22) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 1.23 แจ้งประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
(Routine to Research) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุน
สนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณ
เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้หัวหน้าโครงการดำเนินการจัดทำ
สัญญารับทุน และรับฟังการชี้แจงการรับทุนสนับสนุนด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 เวลา 10.00 น. 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.23) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 1.24 แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 
2 รายการ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 196/2563 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้
ในการจัดหาสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของมหาวิทยาลัย เกิดความคุ้มค่า 
โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และราชการได้ประโยชน์สูงสุด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งได้รายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดหา
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเห็นชอบรายงานผล
การประชุม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 1.24) 
 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563   
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้า 

จึงนำเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สำนักงานอธิการบดีครั้งท่ี 2/๒๕๖3  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒) 
 

    ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 2/๒๕๖3 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ติดตามการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ได้มี
การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  เพื่อให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงได้มีการสรุปฐานข้อมูลการดำเนินงานสถานะให้ที่ประชุมทราบ 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.1) 
 

   มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายงานบริหารทั่วไป กองกลาง นัดหมายประชุมผู้ดูแล
เว็บไซต์ต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 รายงานการติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

นางสาวธิดารัตน์  อุปชัย นักตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมทราบ จากการรายงานการ
ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการ
รายงานผลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ และในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบ
ภายในจึงขอติดตามรายงานการประเมินผลตามการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 4.1) 
 

     ที่ประชุม รับทราบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

                 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี  
   ประธานแจ้งที่ประชุม กำหนดการประชุมสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/๒๕๖3 ในวันศุกร์
ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
 

       ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

6.2 การเตรียม... 
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  6.2 การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID – 19) 
   ประธานแจ้งที่ประชุม หากมีเหตุให้ปิดมหาวิทยาลัยเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการทำงานที่บ้านตามนโยบายที่กระทรวงแจ้งไว้เบื้องต้น ในทุกการประชุม
กำหนดให้จัดในห้องที่มีอากาศถ่ายเท เปิดหน้าต่าง งดใช้เครื่องปรับอากาศ การวางแผนตีเส้นยืนระยะห่างในลิฟต์
ภายในตึกของมหาวิทยาลัย  
   นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ แจ้งที่ประชุม
ทราบ ช่วงปิดภาคเรียนจะดำเนินการทำความสะอาดไมโครโฟนทุกห้องเรียน และขอให้พิจารณาอนุมัติถึงการเบิก
วัสดุที่ต้องใช้ในการทำความสะอาดดังกล่าว 
       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
 

       ที่ประชุม  รับทราบ มอบหมาย นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
พิจารณาดำเนินการเรื่องการตีเส้นยืนระยะห่างภายในลิฟต์ของทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย  
                  มอบหมายให ้งานพัสดุ พิจารณาเบิกวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ ให้กับทุก
หน่วยงานและตามที่งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์แจ้งไว้ข้างต้น 
 

  6.3 การดำเนินการงบประมาณของแผ่นดิน 
   นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น หวัหน้างานแผนและงบประมาณ แจ้งที่ประชุมทราบ งบแผ่นดินที่ได้รับ
อนุมัติ จะแจ้งรหัสเดิมและรหัสใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับผู้ใช้งานทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งคืนงบ
เดิม ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563  
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
 

       ที่ประชุม  รับทราบ 
   

  6.4 การเข้าปิดตรวจของสำนกังานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร  
   นางมาลัยวัลย์  อินคำน้อย หัวหน้างานคลัง แจ้งที่ประชุมทราบ การเข้าตรวจของสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยที่เปิดใช้งาน โดยไม่ผ่านงานคลัง ซึ่ง
ตรวจพบประมาณ 80 บัญชี ซึ ่งชี ้แจงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนครทราบถึงการเปิดใช้งานของแต่ละ
หน่วยงานที่งานคลังไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแล ประเด็นการยกยอดเงินบัญชีของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสกลนครให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานดีขึ้นหลังจากเข้าตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา จึงได้รับรองงบประมาณ
ให้กับมหาวิทยาลัย แต่รับรองแบบมีเงื่อนไข และแจ้งปิดตรวจสอบเพ่ือรายงานผล ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 นี้ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
   นายฤทธิไกร  สุทธิ เจ้าหน้าที่พัสดุปฎิบัติการ แทนหัวหน้างานพัสดุ แจ้งที่ประชุมทราบ การเข้า
ตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โครงการที่ตรวจ เป็นโครงการของศาสตร์พระราชา ในช่วงเดือนกันยายน 2562 ซึ่งยัง
ไม่มีข้อท้วงติงใด ๆ ในการตรวจสอบ การตรวจสอบวัสดุ ดำเนินการเข้าตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา การตรวจสอบครุภัณฑ์ 
ดำเนินการเข้าตรวจสอบคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งสองรายการที่กล่าว ไม่พบปัญหาใด 
 

       ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม  16.00  น. 
 

 
(นางสาวกษมน... 
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 ................................................. 
(นางสาวกษมน  มุลเมืองแสน) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 
 

 

   
................................................. 

(นางสาวพิชญาดา  ธานี) 
ผู้อำนวยการกองกลาง 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

................................................. 
(นายเกษม  บุตรดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
ประธานกรรมการ 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


