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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิ บั ติ งานด านการพัส ดุ ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป น ไปตามการประเมิน คุณธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ
ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางใหมี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย ตาม
รายงานของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต www.cgd.go.th สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลการเบิกจาย ดังนี้
ที่

รายการ

วงเงิ นจัดสรร

PO

เบิกจาย

รอยละเบิกจาย

(ลานบาท)

(ลานบาท)

(ลานบาท)

ตอวงเงิ นจัดสรร

1

รายจ ายประจํ า

399.7

1.7

386.1

96.60

2

รายจ ายลงทุน

71.87

25.32

46.55

64.77

471.57

27.02

432.65

91.75

ภาพรวมผลการเบิกจายทั้งสิ้น

รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังแสดงในรูปแผนภูมิแทงเปรียบเทียบเปาหมายและผลการเบิกจาย

ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 รั ฐ บาลกํ า หนดค า เป า หมายการเบิ ก จ า ยรวมทุ ก งบรายจ า ยร อ ยละ 100
มหาวิทยาลัยเบิกจายภาพรวม คิดเปนรอยละ 91.75 ต่ํากวาคาเปาหมายรวมรอยละ 8.25 รายจายประจําคาเปาหมาย
รอยละ 100 ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ 96.60 ต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ 3.40 และสําหรับรายจายลงทุน คาเปาหมาย
รอยละ 100 ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ 64.77 กวาคาเปาหมายรอยละ 35.23
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรวบรวมและ
วิ เ คราะห ผ ลการจั ดซื้อจั ดจ างของทุกหน วยงานภายในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏสกลนคร จํ านวน 12 หน ว ยงาน
ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น สถาบั น ภาษาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาและบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการจัดหาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 100,000 บาท)
อธิ การบดี ได มอบอํานาจการจั ด ซื้อจั ด จ างให กับ ส ว นราชการภายในมหาวิทยาลัย ส ว นที่เ กิน 100,000 บาท
ดําเนินการจัดหาโดย งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 วิ เคราะห ภาพรวมผลการดํ าเนิ น งานจั ดซื้ อจั ดจ าง ทุกประเภทงบประมาณ ประจํ าป พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจายลงทุน งบรายจายอื่น และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ผลการจัดหา

จํานวน

วิ ธีการจัดหา

โครงการ

ประหยัด

งบประมาณจัดสรร

งบประมาณตามสัญญา

งบประมาณคงเหลือ

30,807,300.00
30,807,300.00

28,259,680.00
28,259,680.00

2,547,620.00
2,547,620.00

หมายเหตุ

(รอยละ)

งานจัดซื้อ
1. วิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
1.1 วิ ธีตลาดอิเล็ กทรอนิ กส (e-Market)
1.2 วิ ธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส (e-bidding)
1.3 วิ ธีสอบราคา
รวมงานจั ดซื้อวิ ธีวิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
2. วิ ธีคัดเลื อก
3. วิ ธีเฉพาะเจาะจง
3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหนึ่ งแสนบาท
3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหนึ่ งแสนบาท
รวมงานจั ดซื้อวิ ธีเฉพาะเจาะจง
รวมงานจัดซื้ อ

0
26
0
26
0
2,197
42
2,239

-

-

-

0.00 %
8.27 %
0.00 %
8.27 %
0.00 %

32,574,959.41
9,979,460.40
42,554,419.81

32,574,959.41
9,915,160.40
42,490,119.81

64,300.00
64,300.00

0.00 %
0.64 %
0.15 %

73,361,719.81

70,749,799.81

2,611,920.00

3.56 %

31,222,605.00
31,222,605.00
25,890,647.26

28,087,883.61
28,087,883.61
25,840,000.00

3,134,721.39
3,134,721.39
50,647.26

0.00 %
10.04 %
0.00 %
10.04 %
0.20 %

29,479,803.43
7,292,395.00
36,772,198.43
93,885,450.69

29,479,803.43
7,286,180.05
36,765,983.48
90,693,867.09

6,214.95
6,214.95
3,191,583.60

0.00 %
0.09 %
0.02 %
3.40 %

868,932.50
868,932.50

868,932.50
868,932.50

4,559 168,116,103.00

162,312,599.40

2,265

งานจัดจาง
1. วิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
1.1 วิ ธีตลาดอิเล็ กทรอนิ กส (e-Market)
0
1.2 วิ ธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส (e-bidding)
25
1.3 วิ ธีสอบราคา
0
รวมงานจั ดจ างวิ ธีวิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป 25
2. วิ ธีคัดเลื อก
2
3. วิ ธีเฉพาะเจาะจง
3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหนึ่ งแสนบาท
2,148
3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหนึ่ งแสนบาท
31
รวมงานจั ดจ างซื้อวิ ธีเฉพาะเจาะจง 2,179
รวมงานจัดจาง 2,206

งานเช า
1. วิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
2. วิ ธีคัดเลื อก
3. วิ ธีเฉพาะเจาะจง
รวมงานเช า

รวมงานจั ดซื้ อและจั ดจ าง

0
0
88
88

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

5,803,503.60

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %

3.45 %

โดย งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตารางที่ 2 แสดงรอยละจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. 2564
จํานวนโครงการ
(รวม)

หนวย : โครงการ

วิ ธีการจัดซื้ อจัดจาง
วิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
e-market
e-bidding
สอบราคา

วิธีคัดเลื อก

เฉพาะเจาะจง
ไม เกินหนึ่งแสนบาท เกินหนึ่งแสนบาท

4,559

0

51

0

2

4,433

73

รอยละ

0.00

1.12

0.00

0.04

97.24

1.60

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จํานวน 12 หนวยงาน ไดดําเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 4,559 โครงการ พบวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งสู ง สุ ด คื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
จํานวน 4,433 โครงการ คิดเปนรอยละ 97.24 รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 51 โครงการ
คิดเปนรอยละ 1.12 และวิธีคัดเลือก จํานวน 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.04 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงรอยละของจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไมเกินแสน
จําแนกตามหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
รวมสํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

8
9
10
11

จัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการ)
320
520
309
329
318
724

12 บัณฑิตวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

702
92
273
1,067
127

รอยละ

หมายเหตุ

7.22
11.73 ลําดับที่ 3
6.97
7.42
7.17
16.33 ลําดับที่ 2

24.07 ลําดับที่ 1
2.86

184
116
226

4.15
2.62
5.10

193

4.35

4,433

100.00
โดย งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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จากตาราง จะเห็ น ได ว าในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ
สกลนคร ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ อ ธิ ก ารบดี ไ ด ม อบอํ า นาจการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง
(วงเงิน ไมเ กิน 100,000 บาท) จํ านวน 4,433 โครงการ พบว าสํ านั กงานอธิ การบดี จั ด ซื้ อจั ด จ างโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงราคาสูงสุด จํานวน 1,067 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.07 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 724 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.33 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 520 โครงการ
คิดเปนรอยละ 11.73 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 แสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวย : บาท

วิ ธีการจัดซื้ อจัดจาง

งบประมาณ
(บาท)

e-market

168,116,103.00
รอยละ

วิธีคัดเลื อก

วิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป

0.00

e-bidding

สอบราคา

62,029,905
36.90

0.00

25,890,647
15.40

เฉพาะเจาะจง
ไม เกินหนึ่งแสนบาท

เกินหนึ่งแสนบาท

62,923,695.34

17,271,855.40

37.43

10.27

แผนภูมวิ งกลมแสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 168,116,103.00 บาท
พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 62,029,905 บาท คิดเปนรอยละ 36.90
รองลงมา คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนเงิน 80,195,550.74 บาท คิดเปนรอยละ 47.70 (วิธีเฉพาะเจาะจงเกินหนึ่ง

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
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แสนบาท คิดเปนรอยละ 10.27 และไมเกินหนึ่ งแสนบาท คิดเปนรอยละ 37.43) และวิธีคัดเลือก จํานวนเงิน
25,890,647 บาท คิดเปนรอยละ 15.40 ตามลําดับ
จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใหความสําคัญในดานการจัดซื้อจัดจางที่เปดเผย โปรงใส
และเปดโอกาสใหมีการแขงขัน ซึ่งการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกวิธีไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
ตารางที่ 5 เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง และงบประมาณที่ ใ ช ใ นการจั ด หาประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2564
วิ ธีการจัดซื้ อจัดจาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน (โครงการ)

1. วิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
1.1 วิ ธีตลาดอิเล็ กทรอนิ กส (e-market)
1.2 วิ ธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส (e-bidding)
1.3 วิ ธีสอบราคา
รวมวิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป
2. วิ ธีคัดเลื อก
3. วิ ธีเฉพาะเจาะจง
3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหนึ่ งแสนบาท

0
71
0
71
7
3,641

3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหนึ่ งแสนบาท

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวนเงิ น (บาท)
168,116,103.00
168,116,103.00
8,103,925.00
-

จํานวน (โครงการ)

จํานวนเงิ น (บาท)

0
51
0
51
2

62,029,905.00
62,029,905.00
25,890,647.26

4,433

62,923,695.34

64

25,890,647.26

73

17,271,855.40

รวมวิ ธีเฉพาะเจาะจง

3,705

25,890,647.26

4,506

80,195,550.74

รวมทั้งสิ้น

3,783

202,110,675.26

4,559

168,116,103.00

จากตาราง พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินภาพรวมงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางลดลง
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 33,994,572.26 บาท พบวา งบประมาณในการจัดซื้อจางสูงสุ ด เป น
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดหาวิธีดังกลาว ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) สําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) หากประกาศเชิญ
ชวนแลว ไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้น ไมได รับ การคัดเลื อก จะดําเนินการจั ดหาโดยวิธี คัด เลื อกหรื อวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการนั้นๆ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ

ปญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
1. ดานการจัดซื้อครุภัณฑ
1.1 การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้
1.1.1 ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการกําหนดรายละเอีย ดคุณลั กษณะของพัสดุไมชัด เจน ทํ าให
ประสบปญหาในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.1.2 ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอ
ใดยี่หอหนึ่ง ทําใหเปนการกีดกันการเสนอราคา ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.2 การบริหารสัญญางานซื้อ พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้
1.2.1 การทํ า สั ญ ญาได ร ะบุ รุ น ยี่ ห อ ตามแคตาล็ อ คที่ ไ ด ยื่ น เสนอราคาไว แต เ มื่ อ ใกล
ระยะเวลาครบกําหนดสงมอบพัสดุไมสามารถสงพัสดุตามที่ระบุในสัญญาได เนื่องจากบริษัทที่ผลิตสินคาไดยกเลิก
สายการผลิต หรือหยุดการผลิต ทําใหตองแกไขสัญญาเพื่อกําหนดรุนยี่หอที่จะเทียบเทาหรือดีกวารายการเดิมที่
ระบุไวในสัญญา
1.2.2 ผูขายสงมอบพัสดุลาชาหรือเกินกวาที่กําหนดไวในสัญญา เนื่องจากประสบปญหา
การนํ าเขา รายการครุ ภั ณฑต ามที่ร ะบุ ไว ในสั ญญาเพราะเป น สิ น คานํ าเขาจากต างประเทศในรายการที่ได รั บ
ผลกระทบจากการขนสงในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19)
1.2.3 สวนราชการขอชะลอการติดตั้งครุภัณฑและการตรวจรับพัสดุ เพื่อใหเปนไปตาม
คําสั่ง จังหวัดสกลนคร ที่ 20/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. ดานการจัดจางสิ่งกอสราง
2.1 การประกวดราคางานกอสราง ในขั้นตอนการเสนอราคา ผูยื่นเสนอราคา ไดเสนอราคาต่ํากวา
รอยละ 15 หลายโครงการ ซึ่งอาจกระทบตอการบริหารสัญญาเนื่องจากเสนอราคาต่ําเกินไป
2.2 การบริหารสัญญางานจาง พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้
2.2.1 การแกไขแบบรูปรายการ เนื่องจากเมื่อผูรับจางดําเนินการกอสรางแลวไมสามารถ
ทําตามแบบรูปรายการได สงผลใหตองแกไขแบบรูปรายการและแกไขสัญญาเพื่อใหสามารถกอสรางได
2.2.2 ผู รั บ จ า งขาดแคลนแรงงาน ไม ส ามารถนํ า แรงงานเข า พื้ น ที่ ก อ สร า งได เ นื่ อ งจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.2.3 นโยบายการปองกันของแตละจังหวัดไดสงผลกระทบกับการเดินทางขามเขตแตละ
พื้นที่ที่มีหวงระยะเวลาที่มีนโยบายปดจังหวัดหรือหามเดินทางเขาตัวจังหวัด ทําใหกระทบกับการสั่งวัสดุกอสรางที่
จะตองนําเขาจากตางจังหวัด
2.2.4 พื้นที่กอสรางในบางโครงการไมพรอมสําหรับการดําเนินงาน เนื่องจากติดขอสงวนสิทธิ์
พื้นที่งานกอสรางที่ทับซอนกับโครงการกอสรางอื่นที่อยูระหวางดําเนินการ ทําใหไมสามารถกอสรางโครงการที่อยู
ในพื้นที่เดียวกันไดจนกวาโครงการที่กอสรางอยูกอนจะดําเนินการแลวเสร็จ

ขอเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง
1. สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ให กับ ผู ป ฏิ บั ติ งานด านการพัส ดุ ผู ที่ขอครุ ภั ณฑ และสิ่ งก อสร า ง ผู บ ริ ห าร และผู ที่เ กี่ย วขอ งของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการจัดหาพัสดุเปนไปดวยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให
สามารถจัดหาครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดตรงกับความตองการและสามารถเบิกจายไดทันตามนโยบายที่รัฐ บาล
กําหนด เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดย งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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