
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  2 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา  3 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 4 

------------------------ 5 
 6 
ผู้มาประชุม 7 
 8 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ  ประธานทีป่ระชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ กรรมการ รองอธิการบดฝี่ายบริหาร  10 
  ๓. อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร ์  กรรมการ รองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพฒันา 11 
  ๔. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร ์  กรรมการ รองอธิการบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  12 
  ๕. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี   กรรมการ รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 13 
  ๖. อาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบัต ิ  กรรมการ รองอธิการบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา 14 
   ๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ารยะรัตน์  ชารีแสน  กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการคลงัและประกันคุณภาพ   15 
       และรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี16 
  ๘. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายนวัตกรรมและสื่อดจิิทลั  17 
  ๙. อาจารย์สุริยา  ปัญญจิตร        กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายนิติการและกจิการสภาฯ  18 
  ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ กรรมการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์19 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรสีุนันท์ ประเสริฐสังข์    กรรมการ คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  20 
๑๒. อาจารย์อจัฉรียา พฒันสระคู  กรรมการ คณบดีคณะบริหารธุรกจิและการบัญชี 21 

  ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการ คณบดีคณะครุศาสตร ์22 
๑๔. อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป ์  กรรมการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์23 
๑๕. อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู    กรรมการ คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 24 

  ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ข าคมเขตต์ กรรมการ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักวิชาการฯ 25 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร ์  กรรมการ ผู้อ านวยการส านักกจิการนักศึกษา  26 

  ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์  กรรมการ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 27 
๑๙. นายอนันต์ เม็กแสงนีน   กรรมการ รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 28 

  ๒๐. นายทินภัทร โพธ์ิชัย   กรรมการ รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง 29 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง   (แทน) คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร ์30 

  ๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  31 
  ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษศิรินทร์  ภิญญาคง กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายจัดการส านกังานอธิการบด ี 32 
  ๒๔. นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง   ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ 33 
 34 
ผู้ไม่มาประชุม 35 
 36 
   ๑. อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ติดราชการ)  37 
 38 
ผู้เข้าร่วมประชุม 39 
 40 
   ๑. นางสาวจินตนา โพธ์ิชัย    นักวิชาการศึกษา  41 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  1 
 2 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   3 
ประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พจิารณาเห็นว่าคณะกรรมการ                         4 
มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุม   5 
 6 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 7 
 8 

 ๑.๑  การประชุมการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือผลิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  9 
                              และการประชุมแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 10 
                              และการปฏิรูปอุดมศึกษา  11 
 12 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สบืเนื่องจากการประชุม 13 
เรื่อง การผลิตและพฒันาก าลงัคน เพื่อผลิตและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพทิักษ์               14 
รองนายกรัฐมนตรี และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ15 
นวัตกรรม เป็นผู้บรรยายพเิศษ ซึง่ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์และการท างาน มีความมุ่งมั่น แม้กระทั่งการเตรียม16 
ความพร้อมในการพัฒนาประเทศ หากมีโอกาสจะได้ประสานเชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี                                   17 
มาบรรยายให้ความรู้แก่ผูบ้รหิารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ ๑๑ แห่ง                18 
เพื่อร่วมรับฟังแนวทางในการพฒันามหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมมีหนังสือส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยเนือ้หา19 
ส าคัญของหนงัสอื เรื่อง แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต นิว เอส เคิร์ฟ 20 
(New S-Curve) ของส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 21 
โดยมีการกล่าวถึงวิธีการเตรียมบุคลากร ๔ รูปแบบ ดังนี ้22 
  ๑. Build คือ การสร้างคนในองค์กร  23 
  ๒. Buy คือ การสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามาในองค์กร 24 
  ๓. Borrow คือ การน าบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเข้ามาปฏิบัติงาน 25 
                                   ในองค์กรตามขอบเขตทีก่ าหนด 26 
  ๔. Delete คือ หากบุคลากรในองค์กรไม่มกีารพฒันาก็ใหอ้อกจากองค์กร 27 
  ประเด็นส าคัญเกี่ยวกบัการจัดท าหลักสูตร Non - Degree สถาบันจุฬาภรณ์                      28 
มีหลกัสูตรทีเ่ป็นแบบ Non - Degree จ านวน ๘๘ สาขา เปน็สาขาวิชาเฉพาะทางทางการแพทย์ โดยเปิด                29 
การจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปรญิญาตรี หากมหาวิทยาลัยใดสนใจสามารถน าไปพฒันาต่อยอดได้ 30 
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ท างานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐                       31 
อยู่ในพื้นที่ Area based university โดยมีความต้องการใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบดูแลในด้าน                     32 
การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ความสะอาดของน้ า และการเกษตรสมัยใหม่ ผูส้นใจสามารถดาว์นโหลดเอกสาร               33 
ได้ที่ http://bit.ly/2Pj2ACC หรือสแกน QR code  34 

  อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า การประชุมแนวทางการบรหิาร 35 
งานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา ภาพรวมของทนุวิจัยอยู่ทีส่่วนกลาง นักวิจยัจะตอ้งมเีครอืข่าย36 
เพิ่มมากข้ึน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นลักษณะการบูรณาการมหาวิทยาลัยข้ามศาสตร์ 37 
และการปรบัตัวของมหาวิทยาลัยที่จะตอ้งมกีารประสานด าเนินงานร่วมกบัภาคเอกชน และการจัดท าหลักสูตร38 
รองรับการพฒันาก าลงัคน ปรบัเปลี่ยนกระบวนการในการจดัรูปแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 39 

http://bit.ly/2Pj2ACC%20หรือ
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 1 
มีแนวคิดในการจัดท าโครงการประชุมผู้บริหารระดบัคณะเกีย่วกับการจัดท าหลักสูตร Non - Degree 2 
และในประเดน็ทีจ่ะเกิดประโยชนส์ าหรบัอาจารยม์หาวิทยาลัยจะตอ้งด าเนินการแก้ไขข้อบงัคับ  ให้สอดคล้องกัน 3 
โดยเน้นการจัดท าความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชน หากมีความคืบหน้าจะแจง้ให้ทราบในล าดับต่อไป   4 
  5 
มติท่ีประชุม รับทราบ 6 
 7 
 ๑.๒  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 8 
                              ของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  9 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10 
 11 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ 12 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมอื               13 
การประเมินเชิงบวกเพือ่เป็นมาตรการป้องกันการทจุริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน14 
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                   15 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” และได้ด าเนนิการ     16 
มาอย่างต่อเนือ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ                17 
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     18 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครือ่งมอืการประเมนิตามส านกังาน ป.ป.ช. ก าหนด     19 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แหง่ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ             20 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งก าหนดตัวช้ีวัด คือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม                       21 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภารรฐั (๘๕ คะแนนข้ึนไป) และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 22 
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ นั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รบัผลการประเมินคะแนนรวม 23 
๙๐.๑๙ คะแนน ระดับ A ผลการประเมินผ่าน อยู่ในล าดับที ่๑๔ จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๘๐ แห่ง 24 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 25 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า ขอขอบคุณผู้รบัผิดชอบ26 
ทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันด าเนินการ และขอให้ร่วมกันปฏิบตัิงานให้เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้27 
 28 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  29 
 30 
 ๑.๓  ผลการพิจารณาบ้านพักสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 31 
    32 
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลยั33 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รบังบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ในการกอ่สร้างบ้านพกัสวัสดกิารมหาวิทยาลัย จ านวน ๘ หลงั 34 
๑๖ ยูนิต โดยคณะกรรมการพิจารณาบ้านพกัอาศัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการพจิารณา35 
บ้านพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ช้ัน ๕ 36 
อาคารเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งที่ประชุมพจิารณาคุณสมบัติบุคลากร    37 
ที่ยื่นความจ านงเข้าพกัอาศัย โดยอ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เรือ่งคุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ และสิทธิ  38 
เข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ เรยีบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 39 
   40 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๑.๔  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 1 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกระทรวงศึกษาธิการ  2 
                              เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  3 
                              ในกรณีอาจารย์พิเศษ 4 
 5 
   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  6 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายที่จะพฒันาการจัดการศึกษาอุดมศึกษาและสง่เสริม   7 
ให้เกิดการปฏิรูปอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 8 
มีมตเิห็นชอบให้แจ้งเวียนแนวปฏิบัติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี 9 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 10 
กรณีก าหนดใหอ้าจารย์พเิศษต้องมีช่ัวโมงสอนไมเ่กนิรอ้ยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมอีาจารยป์ระจ าเป็นผู้รบัผดิชอบ11 
ร่วมดูแลรายวิชานั้น โดยเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด            12 
องค์ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ หากรายวิชาใด             13 
มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการได้ 14 
เพื่อใหผู้้เรียนได้รบัประโยชน์สงูสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรบัผิดชอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน              15 
และพัฒนานักศึกษาตลอดจนการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 16 
ถือเปน็การด าเนินการทีส่อดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร17 
ระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา 18 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนัน้  19 
      20 
มติท่ีประชุม รับทราบ  21 
 22 
 ๑.๕ มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 23 
 24 
                   อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย                 25 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อก ากบั ดูแล             26 
และป้องกันเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                  27 
แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 28 
๑. มาตรการระยะเรง่ด่วน 29 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบลาดตระเวน เพิ่มรถยนต์สายตรวจติดตัง้ไฟสัญญาณ  30 
ออกตรวจทุกช่ัวโมงและเพิ่มความเข้มงวดหลงัเวลาราชการ 31 
                                     สายตรวจชุด A (รถจักรยานยนต์สายตรวจ) เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.                      32 
ท าการเปิดไฟ และท าการออกตรวจตามจุดต่าง ๆ จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. จะประจ าจุด                        33 
อยู่ที่ปอ้มยาม หน้าป้าย ดูความเรียบรอ้ย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และออกตรวจ ตามเส้นทางหน้าป้ายหินอ่อน                34 
จนถึงวงเวียนอเนกประสงค์ 35 
                                         สายตรวจชุด B (รถยนต์สายตรวจ) เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. ออกตรวจทุกพื้นที่     36 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่ทับพื้นที่ของสายตรวจ A 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    สายตรวจชุด C (รถจักรยานยนต์สายตรวจ ผลัด ๒) เวลา ๒๔.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. 1 
ประจ าจุดอยู่ที่ป้อมยามหน้าป้าย โดยดูความเรียบรอ้ย ณ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และออกตรวจ ตามเส้นทาง2 
หน้าป้ายหินอ่อน จนถึงวงเวียนอเนกประสงค์ โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ ในการออกตรวจ จนถึงเวลา ๐๕.๐๐ น.                3 
- ๐๘.๐๐ น. ท าการปิดไฟ ตามจุดต่าง ๆ) ในการออกตรวจ ของสายตรวจ จะท าการว่ิงตรวจ ทุก ๑ ช่ัวโมง 4 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทุกประตูเข้าออก บรเิวณอาคาร และลานจอดรถ 5 
ด าเนินการโดยฝ่ายสวัสดิการ คาดว่าจะเริ่มติดต้ังภายในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 6 

- ควบคุมการเปิด - ปิด และจัดท าประตู - ปรับปรุง ประตู ทุกทางเข้าออก 7 
ปรับระบบเวลาการเปิด - ปิดประตู อยู่ในระหว่างการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                8 
การจัดท าประตู ด าเนินการโดยฝ่ายอาคารสถานที่ ทยอยด าเนินการแล้ว 9 

๒. มาตรการระยะกลาง 10 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครรักษา 11 
ความปลอดภัย ด าเนินการโดยฝ่ายสวัสดิการ คาดว่าจะเริม่โครงการ ภายในเดือน ตุลาคมถึงต้นเดือน12 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 13 

๓. มาตรการระยะปลาย 14 

- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วงเงินงบประมาณ  15 
๒๐ ล้านบาท อยู่ในระหว่างการออกแบบโดยฝ่ายก่อสร้าง น าเสนองบประมาณโดยฝ่ายแผนฯ อยู่ในระหว่าง 16 
การพิจารณา พรบ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  17 
   จึงเสนอที่ประชุมพจิารณาประเด็นการเปิด - ปิดประตู จ านวนทั้ง ๓ ประตู                    18 
โดยก าหนดเวลาในการเปิด - ปิด ดังนี้ 19 
   ๑. ประตฝูั่งบ้านพักสวัสดิการทางออกบ้านท่าม่วง ก าหนดปดิเวลา ๒๒.๐๐ น.  20 
และก าหนด   เปิดเวลา ๐๕.๐๐ น. 21 
   ๒. ประตฝูั่งศูนย์ฝกึประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว ก าหนดปิดเวลา ๒๒.๐๐ น.  22 
และก าหนดเปิด เวลา ๐๕.๐๐ น. 23 
   ๓. ประตฝูั่งสระว่ายน้ า ทางออกบ้านนากระตบึ  ก าหนดปิดเวลา ๒๓.๐๐ น.  24 
และก าหนดเปิดเวลา ๐๕.๐๐ น. รายละเอียดตามเอกสารทีไ่ด้น าเสนอไปแล้วนั้น 25 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิ่มเติมว่า กรณีโครงการ 26 
เพิ่มประสทิธิภาพการรักษาความปลอดภัยและอาสาสมัครรักษาความปลอดภัย ขอให้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั27 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ยกเว้นพนักงานรกัษาความปลอดภัยของบรษัิท 28 
     29 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  30 
 31 
 ๑.๖  การขอใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 32 
                    33 
                             อาจารย์สรุิยา ปัญญจิตร ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 34 
ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้พื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ/ป่าไม้ ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยใน ๒ ส่วนพื้นที่ ๑. โคกทุง่ปะ35 
สาธารณประโยชน์ สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันเนื้อที่ประมาณ ๙๖๑ ไร่ ๑ งาน                36 
๓๐ ตารางวา และ ๒. ป่าดงหันและป่าโคกสูง ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓๙ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 37 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยได้รับความกรุณาจากท่านนพพร จันทรถง 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อดีตผู้ว่าราชการจงัหวัดร้อยเอด็และกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏรอ้ยเอ็ด เป็นผูป้ระสานน าทีมป่าไมจ้งัหวัด1 
และป่าไม้เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมส ารวจพิกัดพื้นที่และตรวจนับจ านวนต้นไม้ ซึ่งพบว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย2 
ราชภัฏร้อยเอ็ดเกี่ยวข้องกบักฎหมายป่าไมอ้ยู่สองส่วนด้วยกัน คือ พื้นที่จ านวน ๗๘๙ ไร่ ๘๖ ตารางวา เป็นพื้นที่3 
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และพื้นที่จ านวน ๑๗๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา เป็นพื้นที่4 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยการด าเนินการดังกล่าว จึงเป็นการส ารวจตามหลักเกณฑ์การขอใช้5 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยคณะกรรมการของกรมป่าไม้ได้ด าเนินการขอใช้พืน้ที่จ านวน ๗๘๙ ไร่ ๘๖ ตารางวา 6 
และอยู่ในระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ จ านวน ๑๗๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา 7 
ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดส่งไปที่ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว                   8 
โดยไดป้ระสานเจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ ขณะนี้อยูใ่นข้ันตอนการเสนอข้อมลูใหอ้ธิบดกีรมป่าไม้พจิารณาเรื่องดังกลา่ว 9 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 10 
     11 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 12 
 13 
 ๑.๗  การรับสมัครบุคคล เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  14 
                              ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 15 
 16 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 17 
ได้ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมมีมติให้เปิดรับนักศึกษาภาคปลาย ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๒  18 
โดยเปิดรับสมัครนกัศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน ๒ สาขาวิชา คือ ๑.  สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผล19 
การศึกษา ๒. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และเปิดรับนกัศึกษาระดับปรญิญาเอก จ านวน ๒ สาขาวิชา                   20 
๑. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒.สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒   21 
          22 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 23 
 24 
 ๑.๘  เปลี่ยนแปลงก าหนดปฏิทินการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษา 25 
                              ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                                26 
 27 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรสีุนันท์ ประเสรฐิสงัข์ ได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า บัณฑติวิทยาลัย 28 
ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดปฏิทินการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 29 
โดยก าหนดวันเปิดภาคเรียนในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของนักศึกษาภาคปกติ และก าหนดวันเปิดภาคเรียน    30 
ของนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  31 
         32 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 33 
 34 

     ๑.๙  ขอเชิญร่วมต้อนรับและประชุมร่วมกับผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา 35 
                              วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 36 
 37 
                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการ38 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้นายจ าลอง พรมสวัสดิ์ กรรมการผู้ช่วย39 
รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผช.รมต.) ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 40 
เพื่อเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกบัผู้บริหารและคณาจารย์ ในประเด็น “การบริหารมหาวิทยาลัย41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เชิงพื้นที่ (Area based university)” นั้น จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมต้อนรบัและร่วมประชุมในวันศุกร์ที่                    1 
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ช้ัน ๕                     2 
อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  3 
 4 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 5 
 6 
   ๑.๑๐ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ7 
                               และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   8 
 9 
                           นายอนันต์ เม็กแสงนีน ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่า ตามทีส่ านักงานปลัดกระทรวง                    10 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การขับเคลือ่น 11 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่ ๙               12 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมานั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา                            13 
จึงน าสง่สรปุผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เพือ่เผยแพร่และสร้างการรับรู้ โดยมสีาระส าคัญ ดังนี ้14 
      ๑. แนวทางด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา 15 
      ๑.๑ มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดประเด็นพัฒนาของตนเอง 16 
      ๑.๒ จ าแนกประเด็นในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์17 
ชาติที่มีความเกี่ยวข้องกบัหน่วยงาน โดยแบง่ออกเป็น ๓ ระดับ คือ มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก มีความเกี่ยวข้อง18 
ในระดับกลาง และไม่มีความเกี่ยวข้อง 19 
      ๑.๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการจ านวน ๒ แผน คือ แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ ๕ ปี 20 
(เบื้องต้น ๓ ปี) คือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบตัิราชการระยะ ๑ ป ี21 
      ๑.๔ จัดท าโครงการ (แทนด้วย X) 22 
      ๑.๕ รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 23 
(eMENSCR)       24 
     ๒. ระบบติดตามและและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 25 
      ๒.๑ วิธีการใช้งานระบบ (eMENSCR) 26 
       ๒.๑.๑ ส่วนราชการ หน่วยงานชองรฐั สถาบันอุดมศึกษา สามารถขอ 27 
Username และ Password เพื่อใช้งานระบบได้จาก สศช. โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๒ - ๖๒๓๕  28 
หรือ emenscr@nesdb.go.th  29 
              ๒.๑.๒ ทุกมหาวิทยาลัยมหีน้าที่รายงาน X ทุกโครงการทั้งที่ใช้และไม่ได้ใช้30 
งบประมาณเข้าสูร่ะบบ (eMENSCR) และรายงานผลการด าเนินงาน (M ๖) เป็นรายไตรมาส โดยระบบจะเปิด31 
ให้เริม่รายงานได้หลงัสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ซึ่งมเีวลาน าข้อมลูเข้าระบบเป็นเวลา ๑ เดือน เช่น สิ้นไตรมาสวันที่ 32 
๓๑ ธันวาคม ระบบจะเปิดเที่ยงคืน วันที่ ๑ มกราคม - เที่ยงคืนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  33 
    ๒.๑.๓ ในช่วง ๓ เดือนแรกนี้ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) หน่วยงาน  34 
จะต้องน าเข้าข้อมูล M ๑ - M ๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  35 

โดยกองนโยบายและแผนจะได้ด าเนินการขอ Username และ Password  36 
จากส่วนกลาง โดยจะแจง้รายละเอียดข้อมูลและการด าเนินการให้แตล่ะคณะทราบในล าดับต่อไป                   37 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 38 
           39 
มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบหมายกองนโยบายและแผน ประสานด าเนินการ 40 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
 2 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  3 
ครั้งท่ี ๑๔(๒๖๓)/๒๕๖๒ 4 
       ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษศิรินทร์  ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย             5 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่     6 
ครั้งที่ ๑๔(๒๖๓)/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                7 
ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นั้น 8 
        บัดน้ี ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  9 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 10 
   11 
มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแก้ไข ดังนี ้12 
       - หน้าที่ ๓๑ บรรทัดที่ ๖ ข้อความเดิม “พิจารณาการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบ์ัณฑิต           13 
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและบรรณารักษ์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์”   14 
          ข้อความใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและบรรณารักษ์ศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑”                  15 
 16 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเน่ือง 17 
 18 
  ๓.๑  ก าหนดการจัดโครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 19 
  20 
     อาจารย์ ดร.กรียงศักด์ิ ศรสีมบัติ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 21 
ส านักกจิการนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนนิการโครงการกฐินสามัคคี ประจ าปี ๒๕๖๒                     22 
ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทอดถวาย ณ วัดนิคมพฒันาราม บ้านนิคมพฒันา อ าเภอเสลภูมิ    23 
จังหวัดรอ้ยเอ็ด วัตถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมห้องน้ าและโรงครัว จึงขอความอนเุคราะห์ร่วมท าบุญและจองเครื่องกฐิน                24 
ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส านักกจิการนกัศึกษา 25 
     26 
มติท่ีประชุม รับทราบ   27 
        28 
                       ๓.๒  ความคืบหน้าโครงการอาสาประชารัฐ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 
 30 
                 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับมอบหมาย                        31 
ให้เข้าร่วมประชุมแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่                        32 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทีผ่่านมานัน้ ที่ประชุมได้น าเสนอข้อมลูการด าเนินโครงการอาสาประชารัฐ โดยก าหนด                       33 
ปิดรับสมัครในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลและยื่นข้อเสนอโครงการ                   34 
ในระบบ โดยมีข้อมลูโครงการย้อนหลัง ๓ ปี อย่างน้อย ๒๐ โครงการ ในส่วนการรวบรวมข้อมูลโครงการ                      35 
ได้มอบหมายใหส้ถาบันวิจัยและพัฒนา รบัผิดชอบด าเนินการ โดยการยื่นข้อเสนอโครงการก าหนดพื้นที่                 36 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ๕๐ ชุมชน และการคัดเลือกนักศึกษา จ านวน ๗ - ๑๐ คน ขอให้คัดเลือกนักศึกษา  37 
จากหลากหลายคณะและหลากหลายสาขาวิชา ระยะเวลาในการด าเนินโครงการค่อนข้างเร่งด่วน โดยก าหนด      38 
ในช่วงประมาณเดอืนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง               39 
กรณีคณะ หน่วยงานสนใจ ขอให้ติดต่อข้อมลูได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยสามารถ                       40 
ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิตามที่ได้ลงไว้ใน Line กลุม่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 41 
 42 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  43 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๓.๓  ความคืบหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือโปรดเกล้าฯ แตง่ตั้ง เป็นกรรมการ  1 
                               สภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 
 3 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย 4 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสนอช่ือบุคคลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ไดร้ับการประสานเบือ้งตน้จากส านักงานปลัดกระทรวง              6 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน ได้รับการ7 
แต่งตั้งด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อาจเป็นการขัดตอ่ข้อวินิจฉัยของกระทรวงศึกษาธิการ  8 
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการแจง้รายละเอียดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน ได้รับทราบข้อมลู 9 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  มงคลนาวิน ได้มีหนังสอืลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงสภามหาวิทยาลัย10 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เรือ่งขอสละสิทธ์ิการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11 
เพื่อทีส่ภามหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม12 
กระบวนการข้ันตอนตอ่ไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ในการประชุมสมัยสามัญ ครัง้ที่ ๓(๑๓๘)/๒๕๖๒ 13 
เมื่อวันพฤหสับดทีี่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบบัญชีรายช่ือบุคคล ที่ได้รบัคัดเลอืกให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ14 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และบัญชีรายช่ือล าดบัส ารอง โดยรายช่ือล าดับถัดไปในล าดบัทีส่ิบสอง คือ                     15 
นายสมหมาย  ลกัขณานรุักษ์ รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 16 
                                                                        17 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 18 
 19 
 ๓.๔  แจ้งผลการสอบวัดความรู้ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ 20 
                                 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี ๕ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 21 
 22 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่                                 23 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปทีี่ ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ เข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษ 24 
นักศึกษาทั้งหมด จ านวน ๑,๐๒๙ คน เข้าทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จ านวน ๘๘๔ คน 25 
ขาดสอบ ๑๔๕ คน จึงแจง้ผลการทดสอบดังกล่าว ดังนี ้26 

๑. นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้ระดับ Beginner  27 
ผลคะแนน ๑ - ๓๐ คะแนน จ านวน ๗๐ คน  28 

๒. นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้ระดับ Pre Intermediate  29 
ผลคะแนน ๓๐ - ๔๙ คะแนน จ านวน ๓๖๙ คน  30 

๓. นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้ระดับ Pro Intermediate  31 
ผลคะแนน ๕๐ - ๖๙ คะแนน จ านวน ๓๖๙ คน  32 

๔. นักศึกษาทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้ระดับ Advanced   33 
ผลคะแนน ๗๐ ข้ึนไป จ านวน ๘๔ คน  34 

โดยได้เชิญอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ                   35 
การเรียนการสอนด้านภาษา (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน) เพื่อแต่งตั้ง             36 
เป็นคณะกรรมการศูนย์ภาษา โดยอาจารยจ์ิตรลดา บานแบง่ เป็นหัวหน้าศูนย์ภาษา    37 
                                                              38 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      ๓.๕   ความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิต 1 
                               กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี ๒๖ “ไก่แจ้เกมส”์ 2 
  3 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่โรงเรียนสาธิต4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิตกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขออนญุาต5 
น าเสนอความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา โดยมกีารจัดประชุมเตรียมความพรอ้ม ในการจัดการแข่งขัน 6 
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้ัน ๙ A อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐      7 
โดยไดป้ระชุมหารือร่วมกนัในการก าหนดรายละเอียดการจัดการแข่งขันกีฬารวมถึงเงินสมทบการจัดการแข่งขันกีฬา 8 
โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ านวน ๑๔ แหง่ โดยก าหนดจัดการแข่งขัน9 
กีฬาในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย10 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จงึเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  11 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่พักได้หารือ 12 
เพื่อให้นกักีฬาได้พกัร่วมกัน เพื่อความปลอดภัย โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด             13 
ซึ่งขอความร่วมมอืจากทุกคณะ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องจากช่วงเวลา            14 
ในการจัดการแข่งขันตรงกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาช้ันปีที่ ๔ ของคณะครุศาสตร์ จงึขอให้15 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประสานหารือร่วมกับคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอความร่วมมือ16 
จัดนักศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงเวลาดังกล่าว 17 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชุม18 
คณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางติดตามความคืบหน้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน                          19 
และขอให้ก ากับดูแลเรื่องที่พักให้มีความพร้อมในการรองรับนักกีฬาและขอความร่วมมือทุกคณะได้ให้ความอนุเคราะห์    20 
ในการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว   21 
             22 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดฝี่ายบริหารและผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 23 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประสานด าเนินการ   24 
 25 
    ๓.๖ ความคืบหน้าการเตรยีมการจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร  26 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 
 28 
                 นางสาวจินตนา โพธ์ิชัย ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามที่ได้รบัมอบหมายให้เตรียมการส าหรบั  29 
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ก าหนดจดัการแข่งขัน             30 
ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ “บ้านเชียงเกมส”์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยที่ประชุม31 
อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้ข้อมลูว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีแนวคิด                 32 
ในการก าหนดพิธีปิดในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อพจิารณาเกี่ยวกับ       33 
การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  34 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่อธิการบดี35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ใหแ้นวคิดทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      36 
ในการก าหนดปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                37 
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงก าหนดเดินทางในวันที่                 38 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ พักค้างคืนวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คืน และเดินทางกลบัในวันที่                 39 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ หลังจากร่วมพิธีปิดกีฬาเสรจ็สิ้นแล้ว 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้ประมาณ1 
โครงการ พบว่า งบประมาณในส่วนของเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พกัค่อนข้างสูง เนื่องจากพักค้างคืน จ านวน ๒ คืน 2 
ขอหารือว่า กรณีแบ่งการเดินทางเป็น ๒ ส่วน ส าหรับนักกีฬาให้เดินทางในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และในส่วน               3 
ของกองเชียร์ใหเ้ดินทางในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะท าให้ประหยัดงบประมาณได้ค่อนข้างมาก จึงขอหารือ  4 
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา 5 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้ด าเนินการ6 
ส ารวจข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ชัดเจนประกอบการจัดท าโครงการและบริหารจัดการต่อไป 7 
         8 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 9 
 10 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 11 
 12 
 ๔.๑  พิจารณา (รา่ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  13 
                              ว่าด้วย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... 14 
 15 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการ16 
ยกร่างระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พิจารณาการด าเนินงานในเรื่องของระเบียบมหาวิทยาลัย17 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย เงินประจ าต าแหนง่ทางวิชาการ พ.ศ. ... ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                  18 
มีเพียงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น 19 
เพื่อใหร้ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดังกล่าวเกิดความสมบูรณ์ จงึมีการเปลี่ยนค านิยามจากเดิม 20 
“พนักงานมหาวิทยาลัย” เป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา” รายละเอียดตามเอกสารที่ได้21 
น าเสนอไปแล้วนั้น 22 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิว่า ทีผ่่านมามอีาจารย์ประจ า          23 
ตามสัญญาได้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ซึง่ตามระเบียบข้อบังคับฉบบัเดมิไม่สามารถจ่ายเงินประจ าต าแหนง่            24 
ทางวิชาการได้ จึงมกีารปรับแก้ไขข้อบังคับดงักล่าว เพื่อให้อาจารย์ประจ าตามสญัญาที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ              25 
มีสิทธิได้รบัเงินประจ าต าแหนง่ทางวิชาการเช่นเดียวกัน 26 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ เสนอแนะข้อมูลเพิม่เตมิว่า รวมถึง27 
ข้าราชการ ซึ่งมรีะเบียบของข้าราชการอยู่แล้ว ในส่วนของประเด็นการเปลี่ยนแปลงอัตราระเบียบเดิมมีระบุ28 
ต าแหน่งศาสตราจารยท์ี่ได้รับเงินประจ าต าแหนง่ จ านวน ๑๕,๖๐๐ บาท  เมื่อมกีารแก้ไขเป็นฉบบัใหม่                29 
ข้อความในส่วนดังกล่าวหายไป เห็นควรใช้ฉบับเดิมและเพิ่มในส่วนของค านิยามใหมเ่ข้าไปได้หรือไม่ 30 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิว่า เนื่องด้วยข้าราชการ                 31 
มีระเบียบในการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งอยู่แล้ว  ในส่วนกรณีต าแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้รบัเงินประจ าต าแหนง่ 32 
จ านวน ๑๕,๖๐๐ บาท เห็นด้วยทีจ่ะปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณบดีคณะครุศาสตร์ และปรับเพิ่ม                      33 
ในส่วนของเงินประจ าต าแหนง่ โดยจะไดห้ารือในรายละเอียดในล าดับต่อไป      34 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า ขอใหห้ารือ35 
รายละเอยีดและปรับแก้ไขใหเ้กดิความสมบรูณ์กอ่นน าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด 36 
                37 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร ประสานด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 38 
                ของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยและน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๔.๒  พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลยั3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับหลกัสูตรและระดบั4 
คณะเรียบร้อยแล้วนั้น และมีการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดบัสถาบันในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ 5 
ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพได้สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ6 
ในภาพรวมเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ                  7 
เพื่อมหาวิทยาลยัจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement Plan) รายละเอียด                    8 
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 9 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เตมิว่า ในส่วน                        10 
ขององค์ประกอบที่ ๒ กรณีการจัดหาเงินทุนในการด าเนินงานวิจัย หรือช่องทางในการจัดหางบประมาณ                                11 
จากภายนอกเพิ่มข้ึนก็จะเป็นปัญหาเช่นเดิม จึงขอให้มีกลยทุธ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมไปถึงระบบ12 
สารสนเทศในการให้ข้อมูลด้วย 13 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า ขอใหร้องอธิการบดี14 
ฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์และสถาบนัวิจัยและพัฒนา ได้พจิารณาด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศของการวิจัย 15 
เพื่อใหส้ามารถรบั - ส่งข้อมลูไดอ้ย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 16 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิว่า ตามที่คณะกรรมการ17 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพฒันาระบบสารสนเทศนั้น สถาบันวิจัยและพฒันา                   18 
ได้น าข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงและพัฒนาระบบรวมถึงทดลองใช้งานระบบสารสนเทศดงักล่าว ซึง่ยังไมส่มบรูณ์เท่าที่ควร 19 
โดยจะได้พัฒนาให้เกิดความสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสถาบันวิจัยและพฒันาได้สร้างกลุ่มไลน์ 20 
เพื่อเป็นอีกช่องทางในการติดต่อประสานงาน ในส่วนของระบบสารสนเทศงานวิจัยจะได้แจ้งให้นกัวิจัยได้ทดลอง21 
ใช้งานในระบบล าดับตอ่ไป ในส่วนของจุดเด่นของบทบาทวิจัย คือการสร้างกลุม่เครอืข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  22 
ทั้ง ๓๘ แห่ง เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิม่รายได้ในส่วนของงานวิจัยอีกช่องทางหนึ่ง 23 
   อาจารย ์ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร ์ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า งบประมาณเกีย่วกับการวิจัย                 24 
ที่ถูกตัดลดสง่ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึง่สถาบนัวิจัยและพฒันาและกองนโยบายและแผนจะไดร้่วมกัน25 
หารือและวางแผนระยะยาวส าหรบัให้นกัวิจัยได้ย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัย เพือ่ขอรับงบประมาณต่อไป 26 
    อาจารย์อจัฉรียา พฒันสระคู ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า ประเด็นการประเมิน                                    27 
ด้านองค์ประกอบการวิจัย หากใช้เกณฑ์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระบบกลไก ต้องมีการ28 
เตรียมการ ซึ่งกรณีการยื่นขอจดสิทธิบัตรของอาจารยส์ิทธเดช หมอกมีชัย ไม่ได้ยื่นผ่านสถาบันวิจัยและพฒันา    29 
โดยในการด าเนินการในปีถัดไปต้องด าเนินการจัดท าบนัทึกข้อความเสนอผ่านคณบดีต้นสงักัด เสนอผ่านผู้อ านวยการ30 
สถาบันวิจัยและพฒันาและเสนอถึงอธิการบดีพจิารณาอนมุัติให้ครบตามข้ันตอนกระบวนการ เพื่อใหส้ถาบันวิจัย               31 
และพัฒนาได้มีข้อมูลเพื่อใช้ตอบตัวช้ีวัดการประเมินได้ และขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัย              32 
ที่สามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรพร้อมทัง้สง่เสรมิให้นักวิจัยได้ด าเนินการขอยื่นจดสทิธิบัตรงานวิจัยของตนเอง   33 
รวมถึงการตีพิมพง์านวิจัยขอให้มกีารด าเนินการภาพรวม รวมไปถึงการบริการวิชาการด้วย และเนื่องจากปีถัดไป34 
มีการเพิ่มตัวช้ีวัดในการประเมิน จึงขอให้ฝ่ายประกันคุณภาพได้เชิญผูเ้กี่ยวข้องทีร่ับผิดชอบเพื่อรับทราบข้อมูล35 
เตรียมการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพในปีถัดไป       36 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า ขอใหผู้้ช่วยอธิการบดี37 
ฝ่ายการคลงัและประกันคุณภาพ ไดป้ระสานนัดประชุมหารอืผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดการประกนัคุณภาพ เพื่อเตรียมการ38 
ตรวจรบัการประเมนิ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เสนอแนะข้อมลูเพิ่มเตมิว่า เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา1 
ของกลุม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรณีเกณฑส์ าหรบันักศึกษาที่ตอ้งสอบผ่านภาษาอังกฤษและการสอบวัดความรู้ด้าน2 
เทคโนโลยี ซึ่งการสอบมีค่าใช้จา่ยตามกรอบ CEFR ซึ่งหากมหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ดสามารถจัดท าข้อสอบ                        3 
โดยเทียบเคียงตามกรอบ CEFR ได้จะเกิดผลดใีนระยะยาว    4 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่า เมือ่วันที่ ๒๖ ตลุาคม 5 
๒๕๖๒ ไดร้ับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึง่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 6 
องคมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือด้วย ซึ่งองคมนตรีไดส้อบถามประเด็นการพฒันาเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษา7 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง มีการด าเนินการส่งเกณฑ์ดังกล่าวไปที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอผ่าน 8 
กกอ. หรอืไม่ ซึง่ประธานทีป่ระชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะได้น าประเด็นดงักล่าวหารือ                        9 
ร่วมกบัทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศต่อไป 10 
    11 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดฝี่ายบรหิารและผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการคลงัและประกันคุณภาพ  12 
                 ประสานด าเนินการ 13 
 14 
  ๔.๓  พิจารณาการจัดท ารายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีนส าหรับนักศึกษา  15 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง 16 
 17 
   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีผู่้ช่วยศาสตราจารย์                  18 
ดร.ชัญญรินทร์ สมพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองค า ได้เข้าร่วมประชุมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน19 
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ประสานงาน20 
โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 21 
โดยร่วมกันจัดท าแนวทางการจัดการศึกษารายวิชาสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนแก่นักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ22 
ที่มีแบบแผนเดียวกันตรงตามหลักเกณฑ์และเนื้อหา “งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ23 
เชียงใหม่ได้ด าเนินการจัดท า มคอ. ๓ โดยมีแนวทางในการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนี ้24 
  ๑. รายวิชาบังคับเลือกส าหรับนกัศึกษาครุศาสตร์ 25 
  ๒. รายวิชาบังคับเลือกส าหรับนกัศึกษาครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและชีววิทยา 26 
  ๓. รายวิชาเลือกเสร ี27 
  ๔. หลักสูตรจัดอบรมส าหรับนกัศึกษาครุศาสตร์ทุกสาขา 28 
  ๕. หลักสูตรจัดอบรมส าหรับนกัศึกษาทุกคน 29 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ด าเนินการจัดท า มคอ. ๓ รายวิชาสวนพฤษศาสตร์โรงเรยีน ๒ รูปแบบ คือ 30 
การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและปฏิบัติการ จ านวน ๓ หน่วยกิต (๒ - ๒ - ๔) และการจัดการสอน                 31 
แบบบรรยาย จ านวน ๓ หน่วยกิต (๓ - ๐ - ๖) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น   32 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เตมิว่า เนื่องด้วยหลกัสูตร              33 
ครุศาสตรท์ี่ด าเนินการในปัจจุบันมีหน่วยกิตค่อนข้างมากรวมถึงมีการฝกึประสบการณ์วิชาชีพด้วย กรณีเป็น34 
ลักษณะการฝึกอบรมเป็นช่วงเวลาได้หรือไม ่35 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า โครงการอนรุักษ์36 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่าน             37 
มีความต้องการให้ทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากปจัจุบันมหีน่วยกิต      38 
จ านวนมาก หากบรรจุไว้เป็นรายวิชาเลอืกเสรี ได้หรือไม่ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า กรณีไมจ่ัดท าเป็น1 
รายวิชา ขอใหผู้้รบัผดิชอบได้จัดท ารายละเอยีดข้อมลู เพือ่ให้นกัศึกษาไดร้ับทราบ หรือหากเนือ้หามจี านวนไม่มากนัก 2 
สามารถปรบัเปลี่ยนเปน็จัดท าหลกัสตูรอบรมส าหรบันักศึกษาที่มีความสนใจ และในกรณีนกัศึกษาของคณะครุศาสตร์3 
ขอให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดงักล่าวทกุคน 4 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า ที่ผ่านมามีการจัดท า5 
หลกัสูตรอบรมเรือ่งดงักล่าว เนื่องจากมีการจัดท าต่อเนื่องผูร้บัผิดชอบจงึมแีนวคิดในการจะจดัท าเปน็รายวิชา                     6 
ขอสอบถามเพิม่เติมว่า กรณีจดัท าเปน็หลกัสูตรส าหรบัอบรมสามารถด าเนินการไดห้รือไม่ 7 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิว่า ขอหารือรายละเอียดกับผู้รบัผิดชอบ8 
เรื่องดังกล่าว โดยจะแจง้ให้ทราบในภายหลัง 9 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า ขอใหร้องอธิการบดี10 
ฝ่ายวิชาการ ไดป้ระชุมรายละเอียดร่วมกับผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อหารอืแนวทางการด าเนินการดงักล่าว 11 
  12 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดฝี่ายวิชาการ ประสานด าเนินการ 13 
  14 
 ๔.๔  พิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด  15 
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  16 
                              (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  17 
 18 
   อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งตอ่ทีป่ระชุมว่า ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 19 
ได้รับการตรวจรับประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ20 
การศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ ๓ และองค์ประกอบที่ ๔ ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์                              21 
โดยกองนโยบายและแผนได้เสนอทบทวน (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีงบประมาณ                    22 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบบัปรบัปรงุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ให้ข้อเสนอแนะ23 
และแลกเปลี่ยนข้อมลูร่วมกบัสถาบันวิจัยและพฒันาและส านกักิจการนักศึกษา โดยได้ข้อสรปุร่วมกันที่จะน าเสนอ24 
ปรับทบทวนแผนกลยุทธ์ในประเด็นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาและส านักกิจการนักศึกษาได้รับผิดชอบ จึงเสนอที่ประชุม 25 
เพื่อพจิารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 26 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมว่า (ร่าง) แผนกลยุทธ์27 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดงักล่าว เพราะเหตุใดจงึมี ๒ เป้าหมาย เช่น การพัฒนาทอ้งถ่ิน มีเป้าประสงค์                28 
กลยุทธ์และตัวช้ีวัดแล้ว จากเอกสารตัวช้ีวัดซ้ ากัน เหตุใดจึงมีตัวช้ีวัด และเป้าหมายของเป้าประสงค์ ซึ่งมีความซ้ าซ้อนกัน 29 
สามารถด าเนินการลักษณะเป็นตัวช้ีวัด กลยุทธ์ เป้าหมาย และหน่วยนับได้หรือไม่ ในส่วนของการพัฒนาระบบ30 
บรหิารจัดการ ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ ๔ กลยทุธ์ที่ ๑๐ จ านวนการปรับปรุงฐานข้อมลูศิษย์เก่าและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 31 
ที่ด าเนินการเป็นครั้ง หากเป็นไปได้ขอให้มีการด าเนินการใหม้ีตัวช้ีวัดที่สะท้อนเชิงคุณภาพด้วย 32 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า ในสว่นของเป้าประสงค์              33 
และตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์ เป็นตัวตอบเป้าประสงค์หลักของแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป้าประสงค์ที่ ๑ ของการพฒันา34 
ท้องถ่ินมีทัง้หมด ๑ ตัวช้ีวัด และใช้ ๔ กลยุทธ์ ผลรวมทั้งหมดของทุกกลยุทธ์จะต้องตอบตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์35 
ทุกกิจกรรม ซึง่แต่ละกลยุทธ์มโีครงการทัง้หมด จึงมกีารแยกตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดของแต่ละกลยุทธ์จะเป็นตัวช้ีวัด  36 
ที่สอดคลอ้งกบัโครงการที่มผีู้รบัผิดชอบ 37 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ริญ รสจนัทร์ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิว่า ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔                     1 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ จ านวนการปรบัปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เนื่องด้วยมเีพยีงฐานข้อมลูเดียว                            2 
เหน็ควรวัดทีค่วามพงึพอใจและความเปน็ปจัจบุันของฐานข้อมลู 3 
  อาจารยอ์ัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมลูเพิ่มเตมิว่า กรณีตัวช้ีวัดต้องการ Output 4 
เมือ่ย้อนกลบัมาพจิารณาเป้าประสงค์มีความต้องการใหร้ะบบบรหิารจัดการมีประสทิธิภาพ คลอ่งตัว มีธรรมภิบาล5 
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตัวทีอ่ยู่ในกลยุทธ์จะตอ้งสนบัสนุนค าตอบดงักล่าว  ซึง่การมีฐานข้อมลูศิษยเ์ก่าที่ดี มีคุณภาพ                   6 
ต้องวัดคุณภาพของผู้ใช้บรกิารที่มีความพงึพอใจในการใช้ฐานข้อมูล ซึ่งตัวช้ีวัดไม่ไดส้อดคลอ้งกัน ดังนั้นจงึจะต้องมี7 
การปรับเปลี่ยน ให้เกิดความสอดคลอ้งและเหมาะสม 8 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า ตัวช้ีวัดเปลี่ยนจาก KPI                    9 
เป็น OKR โดยเน้น Outcome ตามที่ไดห้ารอืร่วมกัน เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี นับจ านวนฐานในการพิจารณา    10 
ครั้งที่ผ่านมาก็พบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากฐานข้อมูลศิษย์เก่ามีเพียงฐานเดียว หากเป็นเช่นนี้สามารถแก้ไขปัญหา11 
โดยให้มีการ Update ฐานข้อมูลทุกป ี12 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า กรณีฐานข้อมูล                  13 
ไม่ได้มีการปรบัปรุง ผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลก็ไม่เกิดความพึงพอใจ การ Update ข้อมูลมีความจ าเป็นในการประเมินหรือไม่ 14 
หรือจะต้องให้ผูร้ับผิดชอบได้ปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 15 
  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ริญ รสจนัทร์ ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิว่า หากวัดที่ความพงึพอใจ                          16 
จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพใช่หรือไม่ กรณีฐานข้อมลูหากมีความเป็นปัจจุบนักจ็ะกอ่ใหเ้กดิประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน 17 
  อาจารยอ์ัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมลูเพิ่มเตมิว่า กรณีการปรับเปลี่ยนช่ือกลยุทธ์ 18 
จากเดมิ เป็น ประสทิธิภาพของฐานข้อมลูหรอืปรับปรุงฐานข้อมูลศิษยเ์ก่าหรือกจิกรรมสมัพันธ์ให้มปีระสิทธิภาพ       19 
มีความทนัสมัย ตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งาน และตัวช้ีวัดต้องวัดทีป่ระสิทธิภาพการใช้งาน  20 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ เสนอแนะข้อมลูเพิม่เติมว่า เห็นด้วยกบั                  21 
การเปลี่ยนช่ือกลยุทธ์ โดยให้วัดทีป่ระสทิธิภาพหรอืคุณภาพของฐานข้อมูล เช่น ความชัดเจน ความถูกต้อง                      22 
ของข้อมูล ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน หรือผูบ้รหิารสามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ                         23 
ในการบริหารงานได ้24 
             25 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา ประสานผูร้ับผิดชอบปรบัแก้ไข 26 
                 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 27 
   28 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 29 
     30 
 ๕.๑  การสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 31 
  32 
     อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ33 
ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นั้น โดยมีการจัดท า34 
ค าสั่งให้อาจารยเ์ป็นผู้คุมสอบนกัศึกษาและมกีารรับ - ส่ง ข้อสอบ ผ่านมาแล้วประมาณ ๑ สัปดาห์ ปญัหาทีพ่บ35 
คือ อาจารย์ผู้คุมสอบและการรับ - ส่ง ข้อสอบ ซึ่งตามตารางการคุมสอบนักศึกษา จัดให้อาจารย์คุมสอบห้องละ 36 
๒ คน ซึ่งเมื่อมกีารสอบจรงิอาจารย์คุมสอบเหลือเพียง ๑ คนเท่านั้น และประเด็นการส่งข้อสอบอาจารยผ์ูส้อน37 
ไม่ได้สง่ข้อสอบ และได้แจ้งให้ยกเลกิการสอบกบันกัศึกษา โดยที่ส่วนกลางไม่ทราบข้อมูล  38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้คณบดีทุกคณะ               1 
ก ากับ ดูแล พฤติกรรมของอาจารย์ในสงักัดว่ามีพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวมาหรือไม่ พร้อมทั้งขอให้สง่รายช่ือ              2 
ให้อธิการบดีทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหาต่อไป 3 
 4 
มติท่ีประชุม รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานด าเนินการ 5 
  6 
 ๕.๒  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - ว่ิง การกุศล เพ่ือการศึกษา  7 
                               HUSO - SCI RERU Minimarathon ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  8 
  9 
   อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามทีค่ณะศิลปศาสตร์               10 
และวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดจัดกจิกรรมเดิน - ว่ิง การกุศล เพือ่การศึกษา HUSO - SCI RERU Minimarathon               11 
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อระดมทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                  12 
จึงขอประชาสมัพันธ์ผูส้นใจได้ร่วมสนบัสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าว 13 
 14 
มติท่ีประชุม รับทราบ  15 
 16 
 ๕.๓  แนวทางการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๓    17 
  18 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พลเอก                   19 
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้มีแนวทางในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๓                          20 
โดยยังคงเน้นที่คณะครุศาสตร์ โดยขอให้คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการรายงานประเด็นยุทธศาสตร์                       21 
การผลิตครูและวางแผนเรือ่งนักศึกษาส าเร็จการศึกษาและสอบบรรจุและมีงานท าจ านวนเท่าใด การผลิตครู                22 
มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไร พร้อมทั้งขอให้ผูบ้ริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของคณะครุศาสตร์                    23 
รับฟงับรรยาย รวมถึงแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานผลการด าเนินงานทิศทางนโยบายด้านการศึกษา 24 
รวมถึงศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานแนวทางการท างานร่วมกัน             25 
ในด้านการผลิตครูของจังหวัดร้อยเอ็ด 26 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวทาง                            27 
ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๓ ยังคงเน้นที่คณะครุศาสตร์เช่นเดิม และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด              28 
ได้รายงานผลการด าเนินงานทิศทางนโยบายด้านการศึกษา โดยในระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                29 
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีก าหนดตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัย 30 
ราชภัฎอุบลราชธานี ซึ่งถือว่าสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๒   31 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมลูเพิม่เติมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ32 
ร้อยเอ็ด ได้เสนอแผนงบประมาณผ่านสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนั้น โดยในส่วนของแผนงาน33 
ยุทธศาสตร์ ๑๘ โครงการ ซึ่งยงัไม่ได้เชิญผู้รบัผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมร่วมกัน เนือ่งด้วยมีการปรับเปลี่ยน34 
แนวทางการบรหิารจัดการโครงการในการให้จงัหวัดร้อยเอ็ดได้เข้ามามีบทบาทและมสี่วนร่วมในโครงการมากขึ้น 35 
โดยกองนโยบายและแผนร่วมกับสถาบันวิจัยและพฒันาจะได้เข้าพบผู้ว่าราชการจงัหวัดร้อยเอ็ด ส านักงาน36 
จังหวัด และพัฒนาการจงัหวัด ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากที่ได้ข้อสรปุกบัจังหวัด37 
เรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผูร้ับผิดชอบโครงการได้เข้าร่วมประชุมในล าดับต่อไป 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๕(๒๖๔)/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า ตามที่สถาบนัวิจัยและพฒันา1 
และกองนโยบายและแผนไดห้ารือร่วมกัน เป็นการก าหนดพืน้ที่โครงการ เบื้องต้นก าหนดพื้นทีเ่ป้าหมาย คือ             2 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 3 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า กรณีการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด4 
และหัวหน้าส่วนจังหวัดนั้น เป็นการหารือเกี่ยวกับการก าหนดพื้นที่ในการด าเนินโครงการ ซึ่งมีอีกประเด็น คือการผลิต5 
และพัฒนาครู ที่จะต้องหารือร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการแต่งตั้ง6 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้รบัผดิชอบจากจงัหวัดเข้าร่วมเปน็กรรมการด้วย และขอใหจ้ังหวัด    7 
มีค าสั่งแต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบดังกล่าว เมือ่ได้รายช่ือผูร้ับผิดชอบจากจังหวัดเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 8 
จึงจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มเติม เพื่อท างานร่วมกับจังหวัดต่อไป    9 
   10 
มติท่ีประชุม รับทราบ  11 
   12 
          ๕.๔  ปฏิทินงบประมาณ ประจ าปีรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    13 
  14 
   นายอนันต์ เม็กแสงนีน ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีส่ านักงบประมาณได้ก าหนดปฏิทิน15 
งบประมาณ ประจ าปีรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินงบประมาณเพื่อเป็นแนวทาง16 
ในการจัดต้ังค าของบประมาณของคณะ หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 17 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า ในการช้ีแจงงบประมาณ 18 
ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการคลังและประกันคุณภาพ ได้เตรียมข้อมูล19 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๑ แห่ง เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการน าเสนอด้วย   20 
  21 
มติท่ีประชุม รับทราบ  22 

 23 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๙ น.  24 

 25 

            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 26 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   27 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 28 

 29 

 30 
           ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์กษศิรินทร์  ภิญญาคง 31 

         กรรมการและเลขานุการ 32 
           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     33 


