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รายงานการประชุม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี 

ครั้งที่ 3/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่ ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒  อาคาร ๑๐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเกษม  บุตรดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 ๒. นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง    
         ๓. นางมาลัยวัลย์  อินค าน้อย หัวหน้างานคลัง 
         ๔. นายฤทธิไกร  สุทธิ แทน หัวหน้างานพัสดุ 

          ๕. นางสาวอังคณา  ศิริกุล หัวหน้าส านักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    รักษาการหัวหน้างานบริหารบุคคลและนิติการ 
     ๖. นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
 ๗. นางสาวสุทราภรณ์  ตาลกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๘. นายจารุวิทย์  ลังภูลี หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้ 
 ๙. นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ   
 ๑๐. นางยุพิน  ศรีชาติ ครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๑๑. นายพงศกร  หาแก้ว แทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
         12. นายปรีชา  ศรีวิไล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน 
         13. นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 14. นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล          
 15. นางเกกิลา  แสงบัวท้าว หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
       16.  นางสาวสุกัญญา  ลามค า หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา  
 17. อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
 18. นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 19. นางสาวสุภาพร  ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 20. นางสาวมาลินี  มุลเมืองแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 21. นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
    
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 
 1. นางวาสนา จักรศรี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 2. นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ รองผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาและ 
                                                         หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา   

 3. นายนิรุตย ์   วิชาชาต ิ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 4. นางบุษกร  ถานทองดี หัวหน้างานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
 

5. อาจารย์... 
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 5. อาจารย์นิกร  สุขปรุง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางณัฐฏชา  ตรีโอษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 2. นางสุพัตรา  สุคนธชาติ บุคลากรปฏิบัติการ 
 3. นางสาวรัตติกร  พรมค า บุคลากรปฏิบัติการ 

4. นางสาวดาริกา  แก้วดี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
5. นางสาวอภิญญา  เห็มนวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
 นายเกษม  บุตรดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี เป็นประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/256๒ 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

             จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๑) 
 

             ที่ประชุม   รับทราบ   
 

  ๑.๒ แจ้งเรื่องบรรจุวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562 และการประชุม ก.บ./ก.บ.ม. ครั้งที่ 3/2562 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครั้งท่ี 3/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ 2๒ มีนาคม พ.ศ. 2562 และประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ครั้งที ่3/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ จึง
ขอความร่วมมือทุกกอง ในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีวาระในการน าเสนอที่ประชุม 
ให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด    
         จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๒) 
 

   ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 1.๓ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสกลนคร ได้มีมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 2/2562 
เรียบร้อยแล้ว หากบุคลากรของท่านต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ 
http://council.snru.ac.th 
 
 

จึงเสนอ... 

http://council.snru.ac.th/
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   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๓) 
 

       ที่ประชุม   รับทราบ  
 

  ๑.๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการแต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีเขียว 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการมอบเสื้อโปโล

สีเขียวให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เพ่ือใช้ในการร่วมแข่งขัน
กีฬาคณาจารย์และบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น  

ในการนี้ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือความสวยงานในรูปแบบเดียวกัน 
มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันใส่เสื้อโปโลสีเขียวทุกวันจันทร์ ทั้งนี้ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๔) 
 

   ที่ประชุม   รับทราบ  
 

  ๑.๕ สภามหาวิทยาลัยก าหนดตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส่วนราชการส านักงานอธิการบดี 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ก าหนดประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 และมีก าหนดการ
ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส านักงานอธิการบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. เพ่ือรับทราบข้อมูลพ้ืนฐานและร่วมคิด
ร่วมก าหนดทิศทางในการพัฒนาส่วนราชการ และเพ่ือให้การตรวจเยี่ยมส านักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยจึงขอให้ส านักงานอธิการบดีจัดเตรียมข้อมูล ดังนี้  
   1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานอธิการบดี 
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการเด่น ๆ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และโครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพัฒนาส่วนราชการ หรือที่สอดคล้องตาม
แนวพระราโชบาย ในรัชกาลที่ 10 และสอดคล้องตามกรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 
2561 – 2563 
   พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และส่งข้อมูล 1 – 3 ให้กับสภามหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๕) 
 

            ที่ประชุม   รับทราบ  
 

  1.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่  28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เมื่อปี 2557 สภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยม
ส านักงานอธิการบดี พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ส านักงานอธิการบดีไว้หลายข้อ ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ
ที่ ๑.๖ ซึ่งทุกเรื่องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อส านักงานอธิการบดี  และมีผลต่อการด าเนินการในระยะยาว และ
ส านักงานอธิการบดี ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาใช้ประกอบการด าเนินงานเสมอมา 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๖) 
 

                         ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 
1.7 รายงาน... 
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  1.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 มี.ค. 62) 

นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล รายงาน 
ให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะการด าเนินโครงการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 มี.ค. 62) ตามที่คณะ ส านัก สถาบัน และบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับท่านอธิการบดี และได้
ด าเนินการตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ กองนโยบาย
และแผนจึงขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกสถานะการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในระบบบริหารจัดการโครงการ 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)  
   โดยรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และบันทึกสถานะการด าเนิน
โครงการ น าส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 จึงขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึก
สถานะการด าเนินโครงการ ปี 2562 ตามแบบฟอร์มในระบบบริหารโครงการให้เป็นปัจจุบัน หรือหากโครงการ
นั้น ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้แนบรายงานผลโครงการและตัวชี้วัดของโครงการ พร้อมบันทึกน าส่งให้ กองนโยบาย
และแผน น าส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ File โดยขอให้แต่ละกองรวบรวมส่งกองนโยบายและแผน ซ่ึง
การรายงานในภาพรวมตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ จะเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๗) 
 

                             ที่ประชุม   รับทราบ  
 

  1.8 รายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
ระดับ ส านัก สถาบัน รอบ 9 เดือน (1 ก.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) 
   นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง รายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  ระดับ ส านัก 
สถาบัน รอบ 9 เดือน (1 ก.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ขอให้ส านักงานอธิการบดีรายงานตามแบบฟอร์มที่ได้จัดส่ง
ให้ทราบเบื้องต้นแล้ว นั้น โดยให้รายงานสถานการณ์ด าเนินการในข้ันตอนปัจจุบัน จัดส่งภายในวันที่ 10 
เมษายน 2562 ทั้งนี ้จะมีการนัดหมายประชุมเพ่ือเตรียมการอีกครั้ง และหากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้
น าส่งโดยจัดท าบันทึกข้อความถึงผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้  
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.๘) 
 

   ที่ประชุม   รับทราบ  
 

 
 
 
 

1.9 สรุป... 
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  1.9  สรุปวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี 
   นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุม
ทราบ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว ๑๓๓ ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความ 
อนุเคราะห์ตอบแบบวิเคราะห์ SWOT ของส านักงาน นั้น น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามโปรแกรม  SMART 
HPO ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แต่ละงาน 
ร่วมท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้จุดแข็งและช้อนโอกาสให้มากกว่าจุดอ่อนและอุปสรรค ( SO:WT) มีมากกว่า 
3 : 1 โดยใช้หลักดังนี้ 

A. เลิก : เลิกของเดิมที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน                                      
B. ลด : ลดของเดิมท่ีไม่ดีแต่ต้องไม่ขัดกฎหมาย                                  

   C. เสริม : เสริมของเดิมท่ีดีอยู่ให้ดีขึ้นหรือเข้มข้นมากขึ้นในการด าเนินการ 
                               D. สร้าง : สร้างสิ่งที่ส านักงานอธิการบดียังไม่เคยมีซึ่งน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
                               (ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 5.1)  
   ทั้งนี้ ขอความกรุณาน าส่งกองนโยบายและแผน อาคาร ๑๐ ชั้น ๔ ภายในวันพุธที่ 13 
มีนาคม 2562  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ IP PHON ๑๗๔ กองนโยบายและแผน ได้ด าเนินการแจกแบบฟอร์มให้หน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดีกรอกข้อมูลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของส านักงานอธิการบดี จากผู้กรอกข้อมูลทั้งสิ้น 201 
คน และขอให้แต่ละงานเข้าด าเนินการกรอกข้อมูลเพื่อท้าทายยุทธศาสตร์ และก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ส านักงานอธิการบดีและจัดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพ่ือเสนอเข้าท่ีประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานอธิการบดีต่อไป ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู้น าในการจัดท าปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๑.9) 
 

   ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๑.๑๐ แนวปฏิบัติการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ ๐๕๔๒.๐๑ (2)/ว 53  ลง
วันที่ 4  มีนาคม  ๒๕62 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและบันทึกสถานะการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (๑ ต.ค. 61 - ๓1 มี.ค. 62) นั้น ทั้งนี้ขอให้
ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกสถานะการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562 ในระบบบริหาร
จัดการโครงการ  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เพ่ือจักได้รวบรวมข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒562  รอบ 6 เดือน (๑ ต.ค. 61 - ๓1 มี.ค. 62)  ต่อไป ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการได้จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไข
ความยากจนของประชาชนในเขตชนบท เรียบร้อยแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายดังกล่าว ซึ่งคู่มือดังกล่าว สามารถสืบค้นในเว็บไซต์ของ
ส านักงานอธิการบดี และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบถึงช่องทาง
ในการเข้าสืบค้นข้อมูลดังกล่าวต่อไป 
       จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๑๐) 
 

        ที่ประชุม   รับทราบ  

 
1.11 ก าหนด... 
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  ๑.๑๑  ก าหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ก าหนดสัปดาห์มอบหมายงานนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ป.) 
ในภาคเรียนที่ 3/2561 ซึ่งเก่ียวข้องกับงานบริหารทั่วไป กองกลาง และงานคลัง ในการด าเนินการ 
เบิกจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง และฝากถึงการก ากับดูแลการลงลายมือชื่อมาปฏิบัติงาน ไม่ควรเป็นการลงลายมือชื่อ
ย้อนหลังการเบิกจ่ายแล้ว 
             จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๑๑) 
 

         ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  1.12 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ การก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรที่เกิดขึ้น
บริเวณหลังสระว่ายน้ ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารหอพักบุคลากร ซึ่ง
อาคารหอพักบุคลากรนั้น ส าหรับอาคารหอพักบุคลากร จะแบ่งเป็นออกเป็นโซนบุคลากรชายและหญิง โดยแบ่ง
ประเภท ดังนี้ ชั้น 1,2 เป็นประเภท ครอบครัว ชั้นละ 16 ห้อง รวม 32 ห้องและชั้น 3,4 เป็นประเภทบุคลากร
ชายและหญิง ชั้นละ 32 ห้อง รวมเป็น 64 ห้อง (ห้องพักบุคลากรชายและหญิงมีลักษณะเช่นเดียวกัน) ซึ่งยังไม่มี
ข้อสรุปในการประเมินเกณฑ์เข้าพักอาศัยของบุคลากร ซึ่งการเข้าพักคงต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
หอพักเข้าส่วนกลางเพ่ือการบริหารจัดการระยะยาว ในส่วนของนักศึกษาเป็นการบริหารจัดการของกองพัฒนา
นักศึกษา และประเด็นการเข้าพักอาศัยบ้านพักของบุคลากร การซ่อมแซมหรือระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้น จะต้อง
มีเกณฑ์ท่ีรองรับ ตั้งแต่การซ่อมแซมก่อนเข้าพักอาศัย และการซ่อมหลังการเข้าพักอาศัยจะเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ใด มหาวิทยาลัยหรือผู้พักอาศัย ซึ่งจะมีข้อตกลงที่ชัดเจนและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๑.๑2) 
 

         ที่ประชุม   รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ประธานเสนอที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น  ๑8 หน้า 
  จึงน าเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงาน 
อธิการบดี ครั้งที่ 2/๒๕๖๑ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๒) 
  

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ 2/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ บางหน่วยงานยังไม่ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 
มอบหมายให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเว็บไซต์ของตนเองให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เว็บของหน่วยอาคาร
สถานทีแ่ละยานพาหนะ ควรใช้ชื่อเป็น งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และหน่วยงานจะอยู่ภายใต้เว็บไซต์
งาน 
              จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  

   ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.2 ปฏิทิน... 
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  ๓.๒  ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานอธิการบดี  
(1 ก.ค. 61 – 30 มิ.ย. 62)  
   นางณัฏฐชา  ตรีโอษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองกลาง เสนอที่
ประชุมทราบ ร่างปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 
2561 – 30 มิถุนายน 2562) ส านักงานอธิการบดี ได้จัดท าร่างปฏิทินฯ ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 
มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยจัดท าร่างปฏิทินในรูปแบบ PDCA คือ 1.มีการวางแผนและ
การปรับปรุงแผนการด าเนินงาน(Plan) 2. การด าเนินงานตามแผน(Do)  3. การประเมินการด าเนินงาน(Check) 
และ 4. การด าเนินการจัดท าตามแผนและปรับปรุงผลที่ได้รับจากการประเมิน (Act) 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    

         ที่ประชุม  รับทราบ พร้อมให้ด าเนินการจัดท าปฏิทินย่อยการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
เพ่ือเป็นข้อมูลการท างานแจ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี เตรียมรับการตรวจ
ประเมินในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้ และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ให้จัดท าเป็นงานประจ า
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 

  3.3 สรุปรายงานการส่ง แบบเหตุผลความจ าเป็นและการประเมินค่างานเพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   นางสาวรัตติกร  พรมค า บุคลากรปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมทราบ สรุปรายงานการส่ง 
แบบเหตุผลความจ าเป็นและการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากการแจ้งในที่ประชุมส านักงานอธิการบดีในคราวที่แล้ว หน่วยงานที่ยัง
ไม่ด าเนินการจัดส่งให้กับงานบริหารบุคคล คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และ
โสตทัศนูปกรณ ์งานคลัง รายงาน ณ ปัจจุบัน ได้จัดส่งครบในส่วนของแบบเสนอเหตุผลฯ และการวิเคราะห์ค่า
งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการแจ้งครั้งนี้ เป็นการส่งในส่วนของงาน แต่ยังไม่ระบุต าแหน่ง โดยมี โรงเรียนวิถีธรรมฯ 
ที่ยังไม่ด าเนินการ  
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

   ที่ประชุม  รับทราบ ขอให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการและจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการโดยมอบหมายนางสาวสุภาพร  ศิริขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ แจ้งก าหนดส่งที่ชัดเจน 
และแจ้งให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีทราบและการส่งแบบเหตุผลฯ แต่ละหน่วยงานจะต้องส่งให้ครบทุก
ต าแหน่ง ทุกอัตรา ตามกรอบอัตราก าลัง ที่มีในหน่วยงาน ซ่ึงงานบริหารบุคคลและนิติการ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
และรายงานให้ทราบในสัปดาห์ถัดไป มอบหมายให้นางสาวรัตติกร  พรมค า บุคลากรปฏิบัติการ ติดตาม
หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย และจัดท าบันทึกติดตามอีกครั้ง จนกว่าจะครบทุกหน่วยงานทุกต าแหน่ง และ
จัดท าสรุปข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีทราบ 
 

     3.4  รายงานการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
   นายปีดา  โทนสิมมา หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบ รายงานการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) มีเอกสารทั้งหมด 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ซึ่งด าเนินการแล้วเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา 
และได้รับรางวัล ส่วนที่ 2 มีการเข้ารับการอบรมเพ่ือน าความรู้มาด าเนินการโดยทีมงานอาคารฯ ซึ่งจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประมาณ 20,000 บาท โดยได้ขอค าปรึกษาจากกองนโยบายและแผนในส่วนของ 
 

 งบประมาณ... 
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งบประมาณแล้ว ส่วนที่ 3 สาระส าคัญที่จะต้องทราบ ถึงผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมด าเนินงานส านักงานสี
เขียว ซึ่งมีกฎหมายรองรับ และส่วนที่ 4 เป็นเอกสารองค์ความรู้ (KM) ของการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมด้วยในครั้งที่ผ่านมาแต่ในขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าจะเข้าร่วม
หรือไม่ 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.4) 
 

   ที่ประชุม  รับทราบ มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดท าในรูปแบบ
รูปเล่ม และจัดส่งให้กับกองนโยบายและแผน 
 

  3.5  สรุปโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดส่งโครงการให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการ โครงการที่ 
เกี่ยวข้องกับส านักงานอธิการบดีเป็นโครงการท าบุญตักบาตร สวดมนต์ ซึ่งส่งครบทุกประเด็น และในส่วนของ
กองพัฒนานักศึกษา มีจิตอาสาฯ บริจาคโลหิต และทุกโครงการที่ส่งโครงการที่ส่งให้ สกอ. จะต้องด าเนินการ ซึ่ง
บางโครงการจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. และในโครงการที่ไม่มีงบประมาณ สนับสนุน มหาวิทยาลัย
จะต้องจัดสรรงบประมาณให้ 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  3.6 รายงานจ านวนสมาชิกจิตอาสา และการรายงานผลการกรอกรายงานผล  
“เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ าแนก
ตามหน่วยงาน  

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รายงานจ านวนสมาชิกจิตอาสา และรายงานผลการกรอก
รายงานผล “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ าแนกตามหน่วยงาน ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามการกรอกข้อมูลการรายงานผลฯ  ซึ่งจะต้องน ารายงานผลเข้าที่
ประชุม กบ. ในเดือนถัดไป  
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.6) 
 

   ที่ประชุม  รับทราบ มอบหมาย ผอ. ทั้ง 3 กอง ติดตามการรายงานผลดังกล่าว  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  4.1  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ. 256๒  ส าหรับโครงการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางแผนไว้ 

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) 
ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ. 256๒  ส าหรับโครงการไม่เป็นไป
ตามเป้าที่วางแผนไว้ ในการประชุมครั้งถัดไป ขอรายละเอียดโครงการและระบุตัวผู้รับผิดชอบโครงการ มอบหมาย 
ให้งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ือที่จะจัดท ารายงานผลให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
   นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อ านวยการกองกลาง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานต่าง ๆ ในกองกลางที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
   1. งานบริหารบุคคลและนิติการ มีโครงการจ านวน  3 โครงการ คือ  
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             1) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างมาตรฐานและพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ จ านวน
เงิน 70,000 บาท (นางสาวอังคณา  ศิริกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562  
             2) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ
ส าหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวนเงิน 88,375 บาท (นายเนธิชัย  ธานะราช ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562  
             3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวนเงิน 80,000 บาท (นางสาวอังคณา  ศิริกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตร
มาส 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  
   2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีโครงการ จ านวน 1 โครงการ คือโครงการเตรียม
ความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวนเงิน 82,400 บาท 
(นางสาวอรชุดา  พาระแพง ผู้รับผิดชอบโครงการ) ซี่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมคือ 
             1) การจัดอบรมเรื่อง การป้องกันและฝึกซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย จ านวนเงิน 
28,400 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
             2) การจัดอบรมเรื่อง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ านวนเงิน 29,600 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2562  
             3) การจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ านวน 24,400 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  
   3. หน่วยตรวจสอบภายใน มีโครงการจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวนเงิน 36,000 บาท (นายพงศกร  หาแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 
 

               ที่ประชุม   รับทราบ  
 

  4.2  การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) 
   นายพงศกร  หาแก้ว นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมทราบ การติดตาม
การประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือน) ในระดับมหาวิทยาลัยจะขอติดตามผลการประเมินการควบคุม
ภายในรอบ 6 เดือน ในส่วนของส านักงานอธิการบดี เรื่อง บุคลากรและทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย
จากการเกิดอุบัติภัย ประกอบด้วยความเสี่ยง 2 เรื่อง ได้แก่ การเกิดอุบัติภัยและอัคคีภัย จะมีการวางแผน
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยและการวางแผนในการฝึกซ้อมโครงการแผนการป้องกันภัยใน
อาคารสูง  
                     จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 
 

ที่ประชุม   รับทราบ มอบหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เตรียมข้อมูล
รายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และมอบหน่วยตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับส านักงานอธิการบดี รอบ 6 
เดือน โดยมอบหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและรายงานผลให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีทราบ 

 

4.3 รายงาน... 



- 10 - 
 

   ๔.๓ รายงานผลการศึกษาดูงานของงานบริหารบุคคลและนิติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
   นางสาวสุพัตรา  สุคนธชาติ แจ้งที่ประชุมทราบ รายงานผลการศึกษาดูงานของงาน
บริหารบุคคลและนิติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยงานบริหารบุคคลและนิติการ เดินทางไปศึกษา
ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเข้าประชุมเครือข่ายการขยายทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 
2 กุมภาพันธ์ 2562 งานบริหารบุคลและนิติการ ได้จัดท ารายงานโครงการโดยจะเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์งาน
บริหารบุคคลและนิติการ  เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลต่อไป 
   นางสาวณัฐพิมล  วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยงานบริหาร
ทั่วไป กองกลาง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัด
อุบลราชธานี ในเรื่องของการท าลายเอกสาร ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการท าลาย
เอกสารที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กรต่อไป 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๓) 
 

                               ที่ประชุม   รับทราบ พร้อมให้การด าเนินการจัดท ารายงานโครงการและแขวนขึ้น
เว็บไซต์เพ่ือเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ต่อไป 
 

  ๔.๔  การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี 
2562 
   อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล แจ้งที่ประชุมทราบ การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี 2562  ในระหว่างวันที่ 19 – 21  
มีนาคม 2562 นี้ โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จากการส ารวจความประสงค์ในการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ มี
บุคลากรบางส่วนประสงค์จะเดินทางไปตรวจสุขภาพประจ าปี ณ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี โดยจะต้องเดินทางไปตรวจ
ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 นี้ ขอฝากประชาสัมพันธ์แจ้งถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไป
ตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์มะเร็งอุดรธานี จะต้องแจ้งชื่อกับงานอนามัยและสุขาภิบาล ภายในวันที่ 10 เมษายน 
2562 โดยเดินทางไปเอง ถ้าหากไม่แจ้งรายชื่อภายในก าหนด จะต้องช าระเงินในการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
ทั้งหมด และผลการตรวจจะส่งให้ภายใน 2 สัปดาห์หลังการตรวจ  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

                               ที่ประชุม   รับทราบ  
 

  ๔.๕  การส ารวจความต้องการใช้สินเชื่อเคหะเพื่อสวัสดิการบุคลากร (ธนาคารออมสิน) 
   นางสุพัตรา  สุคนธชาติ บุคลากรปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมทราบ การส ารวจความ
ต้องการใช้สินเชื่อเคหะเพ่ือสวัสดิการบุคลากร (ธนาคารออมสิน) งานบริหารบุคคลและนิติการได้ท าการส่งแบบ
ส ารวจให้กับทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งบุคลากรที่จะใช้สิทธินี้ได้ ประกอบด้วยบุคลากร 4 
ประเภท ดังนี้  1. ข้าราชการ 2. ลูกจ้างประจ า 3. พนักงานราชการ 4. พนักงานมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดส่ง
แบบส ารวจภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 นี้ ขอให้ทุกหน่วยงานส่งแบบส ารวจตามความต้องการให้กับงาน
บริหารบุคคลและนิติการเพื่อด าเนินการต่อไป 
                              จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี ๔.๕) 
 

                               ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
 ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัย และทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (รอบ 6 เดือน) ระดับส านักงานอธิการบดี 
                 ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  หากมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมให้แจ้งหน่วยตรวจสอบภายใน 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
                                         

               ที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบหมายดังนี้ 
 
 

 
ล าดับ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1 งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

1.เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดการณ์ไว้หรือประมาณการรายรับ
อาจสูงหรือต่ ากว่ารายรับจริง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2557 - 2561 

กองนโยบายและแผน 

2. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มีสัดส่วนรายรับไม่สอดคล้องกับรายจ่าย 

กองนโยบายและแผน 

งานคลัง กองกลาง 
3. ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ
แผนงานที่ก าหนดไว้ ท าให้มีผลต่อการ
ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

4. จ านวนนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา
โครการการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ป.) 
ลดลง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 -2561 

กองนโยบายและแผน 

5. การบริหารสินทรัพย์ไม่เป็นและการ
บริการเชิงพาณิชย์ยังมีน้อย 

กองนโยบายและแผน 

งานคลัง กองกลาง 

2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมาก
ขึ้น 

1. ค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

3 บุคลากรและทรัพย์สินทาง
ราชการได้รับความเสียหาย
จากการเกิดอุบัติภัย 

1. การเกิดอัคคีภัย 
2. การเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

กองพัฒนานักศึกษา 
3. การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาและ
บุคลากร 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

กองพัฒนานักศึกษา 
    

ล าดับ... 
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ล าดับ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
4. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจาก

งบประมาณเงินรายได้เพ่ิม
มากขึ้น (เงินเดือน) 

การบริหารงานบุคคล มีแนวโน้มการจ่าย
งบประมาณด้านบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น ตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 

กองนโยบายและแผน 

งานคลัง กองกลาง 

งานบริหารบุคคลฯ 
5 การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย

และระบบน้ าทิ้งไม่ได้
มาตรฐาน 

1. ระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคารและ
ร้านค้าไม่สามารถบ าบัดน้ าได้ครบทุ
กระบวนการขั้นตอน 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

2. ไม่มีการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าทิ้ง จาก
เทศบาลนครสกลนคร ได้ เนื่องจากขาด
งบประมาณ 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

3. ไม่มีการตรวจสอบหรือติดตามคุณภาพ
น้ าทิ้งของมหาวิทยาลัยต่อเนื่อง 

งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 

                                     

  5.2 ร่างก าหนดการมอบหมายงานในการเตรียมการรับตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส่วน
ราชการส านักงานอธิการบดี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   ประธานเสนอท่ีประชุมพิจารณาก าหนดการเตรียมการรับตรวจเยี่ยม (Site Visit) ส่วน
ราชการส านักงานอธิการบดี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องสร้อย
สุวรรณา เวลา 10.00 - 12.00 น. อาคาร 10 ชั้น 3  
                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา     
                                    

                ที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบหมายดังนี้ 
ล าดับ รายการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งแบบตอบรับการเข้าร่วมต้อนรับสภามหาวิทยาลัยฯ  บุคลากรในส านักงานอธิการบดี 
2 การจัดท าป้ายต้อนรับ และป้ายหัวหน้างานในห้องประชุมฯ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

3 ข้อมูลทางกายภาพหรือแผนที่ตั้งของส านักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ยานพาหนะ 

4 ข้อมูลจ านวนบุคลากร อัตราว่าง จ าแนกตามประเภท และ
ตามวุฒิการศึกษา จนถึงปัจจุบัน 

งานบริหารบุคคลและนิติการ 

5 สรุปจ านวนผู้ที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในส านักงานอธิการบดี งานบริหารบุคคลและนิติการ 
6 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ นักเรียน แผนการรับนักเรียน โรงเรียนวิถีธรรม ฯ 
7 สรุปกิจกรรมหรือโครงการที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 – 2562 พร้อมภาพกจิกรรม 
กองกลาง กองนโยบายและแผน  
กองพัฒนานักศึกษา 

8 เสนอข้อมูลปัญหาที่จะให้สภาช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ กองกลาง กองนโยบายและแผน  
กองพัฒนานักศึกษา 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖     เรื่องอ่ืน ๆ   
  6.1  เรื่องแจ้งจากหัวหน้างาน 
   นายฤทธิไกร  สุทธิ แจ้งที่ประชุมทราบ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับการเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประจ าจังหวัดสกลนคร  

 
นายพงศกร... 
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   นายพงศกร  หาแก้ว นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ แจ้งที่ประชุมทราบ หน่วยตรวจ
ภายใน จะท าการปิดตรวจ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสรัสจันทร จึงขอแจ้งให้หน่วยงานในกองกลาง เตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อไป 
   นางสาวสุพัตรา  สุคนธชาติ แจ้งที่ประชุมทราบ การประเมินรอบที่ 1 ของ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรในหน่วยงาน
ทราบและเตรียมข้อมูลเพื่อประเมินต่อไป 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
 

   ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  6.2  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 4/๒๕๖๒ 
(วันพุธที่ 10 เมษายน  ๒๕๖๒)  
                             ประธานแจ้งที่ประชุม ก าหนดการประชุมส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/๒๕๖๒  
ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น ๒ อาคาร ๑๐  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
 

       ที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม  ๑๒.0๐  น. 
 

................................................. 
(นางสาวมาลินี  มุลเมืองแสน) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

................................................. 
นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

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

นางสาวพิชญาดา  ธานี 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

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

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


