
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  2 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 3 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   4 

------------------------ 5 
 6 
ผู้มาประชุม 7 
 8 
  ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 10 
  ๓. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  11 
  ๔. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี   กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  12 
  ๕. อาจารย์ ดร.วชัรากร วงศ์คำจันทร์  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  13 
  ๖. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  14 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน ์  กรรมการ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ 15 
  ๘. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ  กรรมการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 16 
  ๙. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรสีุนันท์ ประเสรฐิสังข์ กรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 17 
  ๑๐. อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  กรรมการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 18 
  ๑๑. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล 19 
  ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 20 
  ๑๓. นายทินภัทร โพธิ์ชัย    กรรมการ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง 21 
  ๑๔. นายอนันต์ เม็กแสงนีน   กรรมการ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 22 
  ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์  กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  23 
  ๑๖. อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง  กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 24 
  ๑๗. นางนวลละออง กันแก้ว   (แทน) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล 25 
  ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง กรรมการและเลขานุการ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี  26 
    ๑๙. นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง   ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ  27 
 28 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 29 
 30 
  ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 31 
  ๒. อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์   กรรมการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 32 
  ๓. อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู   กรรมการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 
  ๔. อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร        กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภาฯ 34 
  ๕. ผูช้่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์  กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 35 
  ๖. อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย   กรรมการ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย 36 
 37 
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 39 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  1 
 2 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   3 
ประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ                         4 
มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุม   5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 
 8 
 ๑.๑  เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ 9 
                                       10 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 11 
 12 
                   ๑.๑.๑ แจ้งข้อมูลจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 13 
โดยมีสาระสำคัญหลายประการ เช่น ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่14 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ ๙ และฉบับที่ ๑๐  ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 15 
ได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอคำแนะนำในการปฏิบัติตนในสถานการณ์ดังกล่าว 16 
ขออนุญาตให้อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 17 
       อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรสีมบตัิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จังหวัดรอ้ยเอ็ด โดยคณะกรรมการ18 
ศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีนโยบาย19 
เกี่ยวกับการจัดการการระบาดของโรคระลอกใหม่ โดยขอให้ปรับตัว รับมือ เรียนรู้ รับมือด้วยวิถีชีวิตใหม ่New 20 
Normal พยายามหลีกเสี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประเภทดังกล่าว รวมถึงขอให้ตระหนักตามมาตรการ21 
รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)      22 
   ๑.๑.๒ การประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน             23 
การสอนรูปแบบออนไลน์เป็นเรื่องท่ีดีเช่นกัน เพียงแต่นักศึกษามีความประสงค์กลับเข้าเรียนตามปกติ เพ่ือให้           24 
เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ25 
ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปรากฏว่า พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด         26 
ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายใหม่เพ่ิมขึ้น จึงพิจารณาออกประกาศให้สามารถดำเนินการจัดการเรียน      27 
การสอนในชั้นเรียนได้  28 
  ๑.๑.๓ แนวทางการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์                 29 
บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย30 
ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ทุกคณะของมหาวิทยาลัยได้มองภาพการพัฒนาเชิงรุก ปัจจุบันมีการปฏิรูประบบของตำรวจ 31 
ซึ่งอยู่ในส่วนของการปฏิรูประบบประเทศ กรณีคณาจารย์ของคณะนิติรัฐศาสตร์มีความสนใจข้อมูลประเด็นดังกล่าว 32 
ขอให้ประสานพลโทกมล สุวภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประสานบุคลากรของรัฐสภาได้ 33 
  ๑.๑.๔ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด34 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร การพิจารณาอนุมัติปริญญา การอนุมัติหลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ                 35 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการ36 
อำนวยการของสำนักงานอธิการบดียังมีประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทักท้วงเกี่ยวกับข้อบังคับ                         37 
ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะต้องหารือรายละเอียดร่วมกันในลำดับต่อไป 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ๑.๑.๕ การขอเสนอพิจารณาปรับอัตราการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงาน1 
มหาวิทยาลัยในส่วนหมวดเงินแผ่นดิน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเสนอผ่านตามกระบวนการ เพ่ือให้             2 
เกิดความถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจะได้หารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในวาระ 3 
เพ่ือพิจารณา    4 
                            5 
มติที่ประชุม รับทราบ 6 
  7 
 ๑.๒  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 8 
    9 

                   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุม 10 
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 11 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 12 
ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  แจ้งหน่วยงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 13 
ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 14 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ ส่ง15 
ข้อมูลภายในวนัที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซ่ึงฝ่ายการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประสานข้าราชการของมหาวิทยาลัยราช16 
ภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้ส่งข้อมูลเข้ารับการคัดเลือกแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น   17 
   18 
มติที่ประชุม รับทราบ  19 
 20 
 ๑.๓  ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุม 21 
                              การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๑๕)  22 
   23 
                  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรี24 
ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และต่อมาได้25 
ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปเป็นคราวที่ ๘ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 26 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในจังหวัดสมุทรสาคร                 27 
ทีพ่บการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ                   28 
จนเชื่อมโยงไปจังหวัดอ่ืน ๆ อีกหลายพ้ืนที่ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกลา่วในประเทศเพ่ือนบ้าน 29 
ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงออกประกาศ30 
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 31 
(COVID - 19) (ฉบับที่ ๑๕) ลงวันที่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีประกาศฉบับ32 
ล่าสุดแล้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำข้อมูลเพื่อออกประกาศให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์33 
ปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น   34 
 35 
มติที่ประชุม รับทราบ  36 
 37 
 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๑.๔  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง 1 
                              ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) 2 
    3 
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประกาศ ก.พ.อ. 4 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  5 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก.พ.อ. จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 6 
   ข้อ ๑ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศ ก.พ.อ.                      7 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                 8 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓  9 
   “ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ    10 
ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งไม่ใช่11 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้” 12 
   ข้อ ๒ ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๑๕ ของประกาศ ก.พ.อ.                  13 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์               14 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา15 
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  16 
   “ให้นำข้อความในวรรคสองของข้อ ๓ มาใช้กับกรณีตามวรรคสองนี้ด้วย” 17 
   ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 18 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น   19 
   20 
มติที่ประชุม รับทราบ  21 
 22 
 ๑.๕  ข้อมูลกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร/สาขาวิชาที่ให้กู้ยืม 23 
                              ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 24 
    25 
                                อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา                26 
ได้แจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัยได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่จะให้กู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 27 
ต้องเป็นหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแล้ว 28 
รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชานั้นจะต้องเป็นไปตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรและผ่านการพิจารณาความสอดคล้อง29 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามที่สถาบันอุดมศึกษา30 
รายงานผ่านระบบ “CHE QA Online” จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 31 
ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากหน่วยงาน32 
ต้นสังกัดก่อนวันเปิดภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเรื่องดังกล่าวได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย33 
ราชภัฏร้อยเอ็ดเบื้องต้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 34 
  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีคณะมีการเปลี่ยนแปลง35 
แก้ไขรายชื่อหลักสูตร ขอให้แจ้งเปลี่ยนแปลงในระบบ “CHE QA Online” ให้เรียบร้อย 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้คณบดี                1 
ได้ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งข้อมูลที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดี             2 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้ไมเ่สียสิทธิ์ในการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ           3 
และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล ได้ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องทั้งระบบ 4 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การดำเนินการ5 
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเห็นควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงการประสาน6 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อว.) เพ่ือกำหนดห้วงเวลา รูปแบบ ให้เกิดความชัดเจน 7 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า การกรอกข้อมูลในระบบ8 
“CHE QA Online” กรณีเกิดความผิดพลาดจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เห็นควรให้สำนักวิชาการ             9 
และประมวลผลได้เชิญผู้รับผิดชอบของ สกอ. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในระบบ “CHE QA Online”             10 
กับคณาจารย์และบุคลากร เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 11 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้รองอธิการบดี12 
ฝ่ายวิชาการประสานผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล ไดเ้ชิญผู้รับผิดชอบของ สกอ. มาเป็นวิทยากร13 
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องดังกล่าว   14 
   15 
มติที่ประชุม รับทราบ  16 
 17 
 ๑.๖ แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมภายในของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 18 
                                19 
                                อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย                   20 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไดก้ำหนดจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ              21 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงหารือร่วมกันโดยเลื่อนการจัดโครงการเดิน - วิ่ง ราชภัฏร้อยเอ็ด                              22 
มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓  จากเดิมวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับ                          23 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และการจัดโครงการกีฬาภายในในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 24 
และขอเลื่อนเป็นช่วงวันที่ ๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตามที่ได้หารือร่วมกับนักศึกษา พบว่า กรณีจัดกิจรรม                25 
การแข่งขันกีฬาภายในในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เห็นควรเลือ่นออกไปก่อน                            26 
ในส่วนการจัดการแข่งขันกีฬาภาค กศ.ปช. กำหนดจดัในวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 27 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยนักศึกษา28 
ส่วนใหญ่เห็นควรให้มหาวิทยาลยัเลื่อนการจดัการแข่งขันกีฬาภายในออกไปก่อน ในสว่นของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์             29 
ที่มีการเตรียมการสำหรับจัดการแข่งขันดังกล่าวแล้วนั้น ขอให้คณบดีได้กำกับดูแล เนื่องด้วยสถานการณ์                     30 
ในปัจจุบันยังไม่คลี่คลายนั้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเห็นควรเลื่อนออกไปหรืองดการจัดกิจกรรม  31 
ขอให้พิจารณาร่วมกัน  32 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยกิจกรรมกีฬาภายใน              33 
เป็นกิจกรรมทีเ่ข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ในสถานการณ์เช่นนี้การแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรมหรืองดจัดกิจกรรมสามารถ34 
ดำเนินการได้ เห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบในส่วนอื่นมากนัก 35 
  อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับคณบดี                      36 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อให้เกิดความชัดเจนเห็นควรแจ้งงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 37 
เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การดำเนินการ1 
จัดการแข่งขันกีฬาขอให้แจ้งเลื่อนออกไปก่อนหรืองดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ2 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ยังไม่คลี่คลาย 3 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การดำเนินการ 4 
จัดการแข่งขันกีฬาภายในในส่วนของนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ ยังไม่ได้มีการเตรียมการดังกล่าว สำหรับการเลื่อน           5 
หรืองดจัดกิจกรรมตามแต่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร  6 
   อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับคณบดี                      7 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้แจ้งงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา ภาคปกติ                      8 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  9 
  10 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา แจ้งงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 11 
                  ภายในของนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเสริม 12 
                 ที่ไมม่ีความเสี่ยงหรือเข้าข่ายการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)                   13 
 14 
 ๑.๗ สรุปสาระสำคัญจากการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและการประชุม 15 
                             หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 16 
                              17 
               อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีผู้บริหารมหาวิทยาลัย18 
ราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่า19 
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดย ผู้ว่าราชการ     20 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. Smart People  21 
๒. Smart City และ ๓. Smart Farmer โดยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น ผู้ว่าราชการ22 
จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัด ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำระบบการรับรอง23 
รายงานการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยอาจารย์บดินทร์ ศิริเกษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ อีกประเด็นคือ              24 
การประชุมเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base OTOP (KBO) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 25 
โดยพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินงานดังกล่าว                         26 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งอธิการบดีเป็นกรรมการ ภารกิจหน้าที่เป็นการผนึกกำลัง องค์ความรู้27 
ช่วยเหลือ พัฒนาทักษะ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมเครือข่าย28 
องค์ความรู้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากมีความจำเป็นสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ                         29 
เพ่ือดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น   30 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดประชุม                    31 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดออกแบบระบบการจัดประชุมโดยไม่มีเอกสาร     32 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้าที่ประชุมด้วย เห็นควรให้มหาวิทยาลัย33 
นำมาปรับใช้ในการดำเนินการประชุม ในส่วนของรายงานการประชุม เพ่ือลดกระดาษ ในส่วนของมหาวิทยาลัย                34 
ราชภัฏร้อยเอ็ดนำร่องเรื่องดังกล่าวที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 35 
 36 
มติที่ประชุม รับทราบ  37 
   38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๑.๘ ความคืบหน้าการรับนักศึกษาทุนพระราชทานภูฎานสมเด็จพระราชาธิบดี 1 
                             จิกมี ซิงเย วังชุก ประเทศภูฎาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                            2 
                                  3 
                               อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์                    4 
ไดเ้ดินทางไปราชการ เพ่ือรับนักศึกษาทุนพระราชทานภูฎานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ทีม่หาวิทยาลัย             5 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระราชาธิบดีภูฏาน เพ่ือให้พระองค์ได้พระราชทานทุน                    6 
ให้ประชาชนของภูฏาน จำนวน ๒ ทุน คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาการโรงแรม โดยนักศึกษา                        7 
ทั้งสองคนเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เข้ารับการกักตัวที่ State quarantine             8 
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปรับนักศึกษา 9 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้ารายงานตัวที่ศูนย์บริหาร10 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 11 
จากนั้นเดินทางมาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าพบอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดีทั้งสองคณะ                   12 
ที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ โดยสำนักวิชาการและประมวลผลได้ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาได้เรียนภาษาไทย              13 
และขนบธรรมเนียมต่าง ๆ 14 
                15 
มติที่ประชุม รับทราบ  16 
 17 
 ๑.๙ รายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 18 
                                  19 
                               อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการ                       20 
ของฝ่ายวางแผนและนโยบายเกี่ยวกับการนำเสนองบประมาณ ในปีปัจจุบันสำนักงบประมาณรับนโยบาย                   21 
จากรัฐบาลไม่สามารถพิจารณาให้เพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสนอของบประมาณ22 
จำนวน ๘๐๒ ล้านบาท โดยได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว รวมถึงได้รับมอบหมาย                     23 
จากจังหวัดร้อยเอ็ดให้เสนอโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและอ่ืน ๆ                         24 
จึงเป็นเหตุผลที่เสนอของบประมาณในจำนวนที่สูงขึ้น ในส่วนของโครงการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยได้มี                    25 
การตรวจรับหลายโครงการ รวมถึงอยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศประกวดราคาได้ผู้รับจ้างโครงการ26 
ก่อสร้างอาคารของปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม     27 
๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และห้องประชุมอ่ืน ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งจะแล้วเสร็จ28 
ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา อยู่ระหว่างการดำเนินการ29 
ประกาศหาผู้รับจ้าง กรณีมีการดำเนินการส่วนใดหรือมีความคืบหน้าการดำเนินการจะได้รายงานต่อที่ประชุม         30 
ในลำดับต่อไป  31 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด                  32 
ของอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดกจิกรรม 33 
ของมหาวิทยาลัยต่อไป   34 
                35 
มติที่ประชุม รับทราบ  36 
 37 
 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๑.๑๐ รายงานจำนวนผู้สมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ  1 
                               ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  2 
    3 
                                 นางนวลละออง กันแก้ว ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีสำนักวิชาการและประมวลผล     4 
ไดร้ับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓             5 
มีนักศึกษารายงานตัวรวมทั้งสิ้น ๔๔๕ คน จึงนำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร                      6 
ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น  7 
      8 
มติที่ประชุม รับทราบ  9 
 10 
 ๑.๑๑ รายงานจำนวนนักศึกษา ภาคปกติ  รอบรับตรง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 11 
    12 
                                นางนวลละออง กันแก้ว ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีสำนักวิชาการและประมวลผล         13 
ไดร้ับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔         14 
เป็นการดำเนินการหลักสูตรอื่น ๆ โดยการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน      15 
๑๗๘ คน โดยกำหนดวันรายงานตัวในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ในสว่นของหลักสูตรของคณะครุศาสตร์    16 
ได้เลื่อนและขยายระยะเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 17 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น  18 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอความร่วมมือ19 
ผู้รับผิดชอบได้กำกับ ดูแลระบบในการรับสมัครนักศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาไม่สามารถเข้าระบบ                20 
การรับสมัครได้ 21 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้รองอธิการบดี              22 
ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อ พิจารณาปรับแก้ไขและกำกับดูแลระบบการรับสมัคร 23 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นการรายงานตัว                  24 
ของนักศึกษา ปัญหาที่พบ คือ นักศึกษาเข้ารายงานตัวแต่ไม่สามารถพิมพ์ใบสำหรับนำไปชำระเงินได้ และนักศึกษา   25 
ประสงค์จ่ายชำระเงินบางส่วนไม่สามารถชำระเงินที่ธนาคารได้ เนื่องจากธนาคารจะรับชำระเฉพาะยอดเต็มเท่านั้น 26 
นักศึกษาจะต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย เพ่ือขอผ่อนผัน รวมถึงกรณีท่ีนักศึกษามีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระยอดเต็ม 27 
จึงขอชำระเพียงค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เหลือจะนำมาชำระในภายหลัง ในกรณีดังกล่าว28 
ขอให้นักศึกษาได้รายงานตัวขึ้นเป็นนักศึกษาใหม่ได้หรือไม่ จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 29 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้รองอธิการบดี                  30 
ฝ่ายวิชาการและรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขึ้นทะเบียน  31 
โดยชำระเงินเบื้องต้น จำนวน ๑,๐๐๐ บาท 32 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบัน33 
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเฉพาะค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 34 
จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และจะได้แจ้งประธานสาขาวิชาได้รับทราบข้อมูล 35 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหาร36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความเห็นชอบเรื่องดังกล่าว ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดี                37 
ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้หารือร่วมกัน ขอให้พิจารณา                      38 
จากข้อบังคับประกอบเป็นข้อมูลในการดำเนินการ  39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่านมาได้หารือประเด็นดังกล่าว 1 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ก่อน หากที่ประชุมเห็นชอบใหด้ำเนินการจะได้ประสานกับเจา้หน้าที่2 
ผู้รับผิดชอบในแนวทางการดำเนินการดังกล่าว ขอหารือเกี่ยวกับกรณีศิษย์เก่าได้สร้างคุณงามความดี สร้างชื่อเสียง3 
ให้กับมหาวิทยาลัยนั้น สามารถออกใบเกียรติบัตรให้ได้หรือไม่ 4 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการสร้างชื่อเสียง                 5 
หรือสร้างคุณงามความดี สามารถจัดทำเป็นประกาศได้ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดี6 
ฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย 7 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ปกครอง8 
ของนักศึกษาใหม่ว่า บุตรชายได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยนักศึกษารายดังกล่าวได้รายงานตัวเป็นนักศึกษา9 
และได้ชำระค่าเทอมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงขอสอบถามว่าจะสามารถขอคืนค่าเทอมได้หรือไม่ โดยข้อบังคับ              10 
ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะมีแนวทางอ่ืนในการช่วยเหลือครอบครัวได้หรือไม่ 11 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้รองอธิการบดี                   12 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลยั ได้ศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัย13 
เพ่ือหาช่องทางในการคืนเงินให้ครอบครัวของนักศึกษา 14 
      15 
มติที่ประชุม รับทราบ  16 
 17 
 ๑.๑๒ ข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่ 18 
                               และหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  19 
   20 
                                 นางนวลละออง กันแก้ว ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามทีส่ำนักวิชาการและประมวลผล         21 
ได้จัดทำข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  22 
โดยมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๖๒ หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตร                     23 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติรับทราบหลักสูตรแล้ว จำนวน ๓๗ หลักสูตร และยังไม่ได้รับอนุมัติรับทราบ24 
หลักสูตร จำนวน ๒๕ หลักสูตร จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น  25 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้คณบด ี                      26 
ได้ตรวจสอบหลักสูตรของคณะให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภาวิชาการ27 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 
   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขออนุญาตบรรจุหลักสูตรจำนวน               29 
๓ หลักสูตร ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔                30 
ในส่วนของการเปิดรับสมัครสามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่ 31 
  นางนวลละออง กันแก้ว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีหลักสูตรทีผ่่านการอนุมัติจากที่ประชุม32 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ หลักสูตร นั้น สำนกัวิชาการและประมวลผล33 
ได้จัดทำหนังสือให้แต่ละคณะได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษารอบต่อไปได้ 34 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยได้ทราบข้อมูลว่า 35 
การกรอกข้อมูลหลักสูตรให้กรอกผ่านระบบ “CHE QA Online” โดยไม่ต้องส่งเป็นเอกสารไปที่ สกอ.                          36 
เพ่ือขอทราบสถานะหลักสูตร ในการดำเนินการดังกล่าวยังใช้เงื่อนไขเดิมหรือไม่                          37 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทว ีให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การดำเนินการกรอกข้อมูลดังกล่าว                    38 
ยังคงเป็นเงื่อนไขเดิม เพียงแต่ไม่ต้องส่งเล่มไปที่ สกอ. ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา    39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้สำนักวิชาการและประมวลผล               1 
ได้ติดตามการรับทราบหลักสูตรว่าอยู่ในขั้นตอนใด พร้อมทั้งให้แจ้งความคืบหน้าให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบ 2 
เพ่ือจะได้ติดตามและแก้ไขข้อมูล กรณีหลักสูตรที่คงค้าง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วข้ึน รวมทั้งขอความอนุเคราะห์                3 
ให้ตรวจสอบข้อมูลวันรับรองจากสภาวิชาชีพสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งในระบบระบุไว้ว่ารับรองตั้งแต่ปี  4 
๒๕๖๓ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย  5 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การรับ - ส่ง  เอกสาร6 
ระหว่างสาขาวิชาและสำนักวิชาการและประมวลผล ขอให้มีการกำหนดระยะเวลา พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการเซ็น 7 
รับ - ส่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 8 
  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบตัิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีข้อมูลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต9 
หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ตามเกณฑ์หลักสูตรจะต้องส่งข้อมูลไปที่สภาวิชาชีพภายใน ๖๐ วัน ก่อนเปิด10 
ภาคเรียน เนื่องจากในเอกสารยังไม่มีการระบุข้อมูลของหลักสูตร ๕ ปีที่ส่งสภาวิชาชีพ ขอให้ตรวจสอบข้อมูล 11 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ 12 
        13 
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้สำนักวิชาการและประมวลผลได้ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร  14 
                 ก่อนนำเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 15 
 16 
 ๑.๑๓ รายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 17 
                                รูปแบบออนไลน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 18 
   19 
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย                  20 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย21 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค22 
และประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเกิดความ23 
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์                  24 
ในช่วงเวลาตามประกาศ โดยได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน25 
รูปแบบออนไลน์ จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 26 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้โรงเรียนสาธิต27 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  28 
    29 
มติที่ประชุม รับทราบ   30 
 31 
 ๑.๑๔ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดราชการ  32 
                                ประจำภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ 33 
    34 
                                  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสำนักงาน35 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 36 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๒๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ37 
และการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ 38 
มาแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัตติ่อไป โดยเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดราชการ39 
ประจำภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้  40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

       - กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ 1 
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2 
       - กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ 3 
(ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี) กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำ             4 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) กำหนดให้วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการ5 
ประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการ6 
ประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา) 7 
       - ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช จาก วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  8 
เป็น วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 9 
   10 
มติที่ประชุม รับทราบ  11 
 12 
 ๑.๑๕ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 13 
                               ของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  14 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 15 
 16 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน17 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการ 18 
ป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส 19 
และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 20 
Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย21 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามดชันี 22 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ผลการประเมิน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์23 
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อบกพร่องของหน่วยงาน ประเด็นที่ควรปรับปรุง รวมถึง 24 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน              25 
ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 26 
ของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 27 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 28 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    29 
ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity  and Transparency 30 
Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีคะแนนภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ ๘๙.๒๐ ถือว่ามีคุณธรรม31 
และความโปร่งใสในการดำเนนิการในระดับ A เมื่อเปรยีบเทียบกับปี ๒๕๖๒ คะแนนรวมได ้๙๐.๑๙ อยู่ในระดับ A  32 
ค่าคะแนนลดลงเล็กน้อย ขอให้ผู้รับผิดชอบได้นำไปทบทวน เพ่ือปรับปรุงการทำงาน และขอขอบคุณผู้รับผิดชอบ                    33 
ในการดำเนินงานในส่วนของข้อเสนอแนะขอให้ศึกษาข้อมูล เพ่ือปรับแก้ไขและพัฒนาในปีถัดไป 34 
    35 
มติที่ประชุม  รับทราบ  36 
 37 
  38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

       1 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2 
 3 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  4 
ครั้งที่ ๒๒(๒๘๘)/๒๕๖๓ 5 
 6 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย             7 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ                         8 
ครั้งที ่๒๒(๒๘๘)/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 9 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น 10 
        ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจดัทำรายงานการประชุมเสร็จเรยีบร้อยแลว้ จึงเสนอที่ประชุม            11 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 12 
 13 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไมมี่ข้อแก้ไข  14 
      15 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  16 
 17 
 ๓.๑  การวิเคราะห์ SWOT โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 18 
                              ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  19 
                                    20 
                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย                 21 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ SWOT โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย             22 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์23 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภาคนอกเรียบร้อยแล้ว ในลำดับต่อไปจะเข้าสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์  24 
จึงนำเสนอสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  25 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 26 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้สำเนา27 
เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูล  28 
   29 
มติที่ประชุม รับทราบ     30 
 ๓.๒  รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 31 
                              รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 32 
                                  33 
                                อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ34 
ร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล35 
แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการในขั้นตอน             36 
การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นตน้มาจนถึงวันที่ ๔ 37 
มกราคม ๒๕๖๔ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว38 
กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ มีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร39 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดลงพ้ืนที่ในการสัมภาษณ์                  40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วม1 
โครงการในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากบางพ้ืนที่ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เนื่องด้วยส่วนกลาง             2 
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำเนินโครงการบ่อยครั้งทำให้คณะทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน                 3 
อยู่ตลอดเวลาภายใต้ระยะเวลาอันกระชั้นชิด และในวันนี้มีนัดประชุมหารือประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์4 
เกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือให้สามารถดำเนินการรับสมัครโครงการจ้างงานในรอบที่ ๒ ต่อไป รายละเอียด             5 
ตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 6 
     อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี               7 
ได้ดำเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบเดิมจำนวน ๔ ตำบล คือ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด             8 
ตำบลดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งใหญ่ และตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอรายงาน               9 
ความคืบหน้าการดำเนินการรับสมัครดังนี้ 10 
     ๑. ตำบลดงครั่งใหญ ่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์11 
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๖ คน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๓ คน มีผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์และสละสิทธิ์                    12 
จำนวน ๑๔ คน ประเภทประชาชนผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓ คน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒ คน มีผู้ไม่ผ่าน                13 
การคัดเลือกและสละสิทธิ์ จำนวน ๑๕ คน ประเภทนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน ๑ คน ไม่ผ่านการคัดเลือก 14 
จำนวน ๕ คน  15 
     ๒. ตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ประเภท16 
บัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๕ คน มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ๓ คน มีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกและสละสิทธิ์ จำนวน ๑๒ คน17 
ประเภทประชาชน  ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๓ คน  มีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ประเภทนักศึกษา              18 
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยได้ขอข้อความจากคณะครุศาสตร์แล้วมีความเป็นไปได้น้อยมากที่นักศึกษา19 
กลุ่มดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติงานได้ครบ ๑๑ เดือน  20 
     ๓. ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้เข้ารับการคัดเลือก21 
มากที่สุด เนื่องจากได้ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคนให้ความร่วมมือ 22 
ดำเนินการรับสมัครให้เป็นอย่างดี มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน ๘ คน มีบัตรสวัสดิการ23 
แห่งรัฐ ๖ คน ลำดับสำรองจำนวน ๓ คน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๒ คน มีผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์และสละสิทธิ์ 24 
จำนวน ๒๔ คน ประเภทประชาชนผ่านการคัดเลือก จำนวน ๕ คน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑ คน มีผู้ไม่ผ่านการ25 
คัดเลือกและสละสิทธิ์ จำนวน ๓๑ คน ประเภทนักศึกษามีผู้สมัคร จำนวน ๗ คน ผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน ๑ คน              26 
ในส่วนประเด็นอ่ืน ๆ จะได้หารือร่วมกันในขอบเขตการดำเนินการในลำดับต่อไป 27 
                             รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา 28 
รับผิดชอบจำนวน ๒ ตำบล คือ  ตำบลเกาะแก้วและตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอรายงาน               29 
ความคืบหน้าการดำเนินการรับสมัครดังนี้ 30 
    ๑. ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ประเภทบัณฑิต31 
จบใหม่ มีผู้สมัครจำนวน ๖๖ คน เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๓๐ คน ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑๑ คน ไม่ผ่าน 32 
จำนวน ๑๙ คน ประเภทประชาชน  มีผู้สมัครจำนวน ๕ คน เข้าสอบสัมภาษณ์  จำนวน ๕ คน ผ่านการคัดเลือก 33 
จำนวน ๓ คน และประเภทนักศึกษา มีผู้สมัครจำนวน ๖ คน เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน ๕ คน ผ่านการคัดเลือก 34 
จำนวน ๑ คน ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ คน  35 
     ๒. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ประเภท36 
บัณฑิตจบใหม่ มีผู้สมัครจำนวน ๑๐๖ คน เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๖๗ คน ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๑ คน ไม่37 
ผ่าน จำนวน ๑๙ คน ประเภทประชาชน  มีผู้สมัครจำนวน ๑๑ คน เข้าสอบสัมภาษณ์  จำนวน ๘ คน ผ่านการ38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

คัดเลือก จำนวน ๕ คน และประเภทนักศึกษา มีผู้สมัครจำนวน ๗ คน เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน ๖ คน ไม่มีผู้ผ่าน1 
การคัดเลือก ในส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ จะนำหารือในที่ประชุมในลำดับต่อไป   2 
     อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 
รับผิดชอบ จำนวน ๔ ตำบล อยู่ในระหว่างการดำเนินการและยังได้ผู้สมัครไม่ครบตามจำนวน โดยจะดำเนินการ              4 
รับสมัครในรอบที่ ๒ ต่อไป เนื่องด้วยประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์                  5 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับข้อมูลของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน เบื้องต้นคณะทำงานได้ดำเนินการตามประกาศ6 
ของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน ซึ่งจะได้หารือประเด็นดังกล่าวในที่ประชุมช่วงบ่ายวันนี้ 7 
     อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ                    8 
ที่ได้รับการเยียวยาจากรฐัในการเข้าร่วมโครงการอ่ืน ๆ สามารถดำเนินการยืน่ขอสละสิทธิ์ เพ่ือเข้าร่วมโครงการนี้ได้ 9 
ในส่วนประเด็นปัญหาที่พบในบางพ้ืนที่ เนื่องด้วยระยะเวลาในการดำเนินการระยะสั้น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร10 
อาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ในการดำเนินการครั้งต่อไปจะส่งข้อมูลไปที่พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์ 11 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้ดำเนินการ                  12 
ตามขอบเขตที่ได้รับด้วยความถูกต้อง ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้จัดทำหนังสือขออนุญาต              13 
ส่งข้อมูลไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 14 
     อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทว ีให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด        15 
มีช่องทางในการส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์หรือไลน์กลุ่ม สามารถส่งข้อมูล เพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อไป 16 
       17 
มติที่ประชุม  รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 
                คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  19 
                ประสานดำเนินการ                   20 
 21 
 ๓.๓  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  22 
                              ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ... 23 
 24 
   อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัย                             25 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักเกณฑ ์     26 
และวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังในรูปแบบเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ยังมิได้         27 
มีระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ ทำให้ที่ผ่านมาการดำเนินงาน28 
และการบริหารจัดการเก่ียวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขาดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะเป็นวิธีปฏิบัติ29 
ที่สอดคล้องในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพ่ือให้การดำเนินงานและการบริหาร30 
จัดการเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้รับผิดชอบได้นำเสนอร่างระเบียบดังกล่าว31 
ต่อที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด           32 
ในคราวการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๒(๒๘๘)/๒๕๖๓ ในวันพุธที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุม             33 
มีมติใหค้ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำไปศึกษาข้อมูลก่อน และให้ผู้รับผิดชอบได้นำเสนอ       34 
ที่ประชุมในคราวถัดไป และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ สายโอภาศ 35 
เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินการ เพ่ือให้การดำเนินการเกิดความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ                  36 
จึงขอนำเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 37 

  ๑. ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหาร                 38 

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ค.บ.ง.) ปรับแก้ไขเป็น “คณะกรรมการ” หมายความว่า 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (ก.บ.ง.) 1 

 2 

  ๒. หมวด ๒ คณะกรรมการ ข้อ ๙ ใน (๕) ผู้แทนคณบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง                   3 

จำนวนสองคน เป็นกรรมการ ปรับแก้ไขเป็น คณบดีทั้งหมด เป็นกรรมการ 4 

  ๓. (๖) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืน                    5 

ที่เทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ปรับแก้ไขเป็น ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก 6 

ผู้อำนวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน  7 

  ๔. (๗) ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน เป็นกรรมการ                            8 

ปรับแก้ไขเป็น ไม่ให้มีในคณะกรรมการชุดดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น  9 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “ผู้ปฏิบัติงาน10 

ในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ11 

มหาวิทยาลัย ปรับแกไ้ขเป็น “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                12 

และพนักงานราชการ ในส่วนของ (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 13 

เป็นกรรมการ ปรับแก้ไขเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและงบประมาณ                    14 

เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 15 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เหน็ด้วยที่จะให้เป็น 16 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและงบประมาณ เพ่ือจะได้รับข้อเสนอแนะ             17 

ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน   18 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การนำเสนอข้อมูล                     19 
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอให้จัดทำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20 
เข้าท่ีประชุมด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณา 21 

  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หมวด ๓ รายได้และการจัดหา 22 
ผลประโยชน์จากรายได้ (ค) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการและรายได้อ่ืนที่ได้มาจาก23 
การปฏิบัติงานด้านวิชาการท่ีเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร งานสร้างสรรค์ และอ่ืน ๆ ปรับแก้ไขเป็น (ค) เงินรายได ้                24 
หรือผลประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการและรายได้อ่ืนที่ได้มาจากการปฏิบัติงานด้านวิชาการที่เป็นลิขสิทธิ์ 25 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร งานสร้างสรรค์ และอ่ืน ๆ และข้อ (ง) เงินรายได้จากการนำสิ่งประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ 26 
นวัตกรรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะนี้ที่เป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยไปให้เอกชนหรือส่วนราชการ27 
อ่ืนใช้ประโยชน์ ปรับแก้ไขเป็น (ง) เงินรายได้จากการนำสิ่งประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรมหรือสิ่งอ่ืนใด 28 
ในลักษณะนี้ที่เป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยไปให้เอกชนหรือส่วนราชการอ่ืนใชป้ระโยชน์ 29 
ในส่วนของ (๗) เงินทุนสว่นงาน หมายความว่า เงินรายได้ของส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย กรณีข้อ (ค) เงินค่าธรรมเนียม30 
การบริการทางวชิาการตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด เหน็ควรเพ่ิมข้อมูลเช่นเดียวกับ (๒) เงินทุนมหาวิทยาลัย 31 
ข้อ (ค) เงินรายได้หรือผลประโยชน์ในการให้บริการทางวิชาการและรายได้อ่ืนที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน                  32 
ด้านวิชาการที่เป็นลิขสิทธิ ์สิทธบิัตร อนุสิทธิบัตร งานสร้างสรรค์และอ่ืน ๆ และ (ง) เงินรายได้จากการนำสิ่งประดิษฐ ์33 
ปัญญาประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะนี้ที่เป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย                   34 
ไปให้เอกชนหรือส่วนราชการอ่ืนใช้ประโยชน ์เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม สามารถนำมาเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 35 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 1 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีดังกล่าวสามารถ2 
ออกเป็นประกาศเพิ่มเติมได้ 3 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณี (ค) เงินค่าธรรมเนียม4 
การบริการทางวิชาการตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมสามารถออกประกาศ5 
โดยกำหนดคำนิยามหรือกำหนดข้อความ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  6 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ข้อ ๑๓ (๗) 7 
เงินทุนส่วนงาน (ก) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ส่วนงานได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย หมายความว่า 8 
ที่จะมีการแบ่งเงินบำรุงการศึกษาใช่หรือไม่ กรณีค่าธรรมเนียมจะไม่อยู่ในอำนาจของ ก.บ.ง. โดยมหาวิทยาลัย9 
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  10 
   อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ที่ผ่านมาทุกปี เมื่อมีการ11 
จัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด เพ่ือพิจารณาร่างการจัดสรร12 
งบประมาณ เมื่อระเบียบดังกล่าวผ่านความเห็นชอบแล้ว รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ  13 
ผู้รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและนโยบายจะดำเนินการจัดทำข้อมูลร่างการจัดสรรงบประมาณเสนอผ่าน14 
คณะกรรมการ ก.บ.ง. ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด  15 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อำนาจหน้าที่               16 
ของ ก.บ.ง. จะต้องเพ่ิมอำนาจหน้าที่ เนื่องจากไม่ได้มีระบุไว้ให้แต่ละคณะในการบริหารจัดการงบประมาณ17 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการจัดสรรงบประมาณ18 
ทั้งหมดให้คณะ ซึ่งในอนาคตจะสามารถบริหารจัดการภาพรวมได้หรือไม่ เบื้องต้นการใช้งบประมาณรายได้19 
จะต้องดำเนินการใกล้เคียงวิธีเดิมไปก่อน เมื่อคณะมีความพร้อมมากข้ึน สามารถปรับแก้ไขระเบียบใหม ่                     20 
ให้เกิดความสอดคล้องได้  21 
   อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นโยบายแต่ละคณะ                      22 
ไม่สามารถมีเงินหมุนเวียนในคณะได้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ระบุไว้สำหรับให้คณะมีเงินหมุนเวียนและมีบัญชี               23 
เป็นของคณะได้  24 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ที่ผ่านมา                   25 
ฝ่ายแผนงานและนโยบายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการร่างจัดสรรงบประมาณ ในครั้งต่อไป ขอให้คณะได้มีส่วน26 
นำเสนอข้อมูลร่างงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพ่ือให้ร่างงบประมาณสอดคล้อง              27 
กับพันธกิจและความจำเป็นของแต่ละคณะ 28 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามอำนาจหน้าที่              29 
คณะกรรมการร่างระเบียบดังกล่าวสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือขอความคิดเห็นจากแต่ละคณะ                30 
ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ก.บ.ง หรือสามารถดำเนินการจัดทำประกาศได้เช่นเดียวกัน   31 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร่างระเบียบดังกล่าว32 
ครอบคลุมการบริหารจัดการศูนย์บริการวิชาการหรือดำเนินโครงการ การจัดอบรม ในส่วนของคณะหรือ33 
สาขาวิชาหรือไม่  34 
   อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระเบียบฉบับดังกล่าว35 
คณะกรรมการ ก.บ.ง. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่เกิดข้ึนทุกกิจกรรม                 36 
ที่อยู่ภายใต้งบรายได้ของมหาวิทยาลัย 37 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของรายละเอียด 38 
บางประเด็น ขอให้จัดทำเป็นประกาศให้เกิดความสอดคล้องกัน 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์  1 
ในอนาคต ขอให้นิยามส่วนงานให้ชัดเจน เนื่องจากส่วนงานจะประกอบด้วย ส่วนงานที่จัดหารายได้                 2 
และส่วนงานที่ไม่ได้จัดหารายได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 3 
                             4 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประสานผู้รับผิดชอบ 5 
                ปรับแก้ไขรวมทั้งสรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 6 
                เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 7 
 8 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 9 
         10 
 ๔.๑ พิจารณาการทำความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 11 
                             การสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับโรงเรียนคำนาดีวิทยาคม 12 
       อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 13 
 14 
              อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีโรงเรียนคำนาดีวิทยาคม 15 
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 16 
ตามมาตรฐานของ สสวท. โดยเงื่อนไขโรงเรียนจะต้องจัดทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยโรงเรียนคำนาดี              17 
ได้เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอยู่แล้ว เพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์                  18 
จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น   19 
       ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วชิติ กำมันตะคุณ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการดำเนินการ 20 
ลงนามความร่วมมือลักษณะดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ที่จะส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 21 
สามารถออกแบบสำหรับทำความร่วมมือกับโรงเรียนอ่ืน ๆ เป็นภาพรวมได้หรือไม่  22 
      อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ                23 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารในประเด็นการจัดทำความร่วมมือภาพรวม โดยจะดำเนินการประสานผู้อำนวยการ              24 
สพม. ๒๗ เพ่ือดำเนินการดังกล่าว 25 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวขอให้ได้26 
กำหนดเงื่อนไข เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์    27 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มอบหมายรองอธิการบดี 28 
ฝ่ายวิชาการ ประสาน สพม. ๒๗ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีมัธยมปลาย รวมถึงเชิญครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบ    29 
เพ่ือเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ  30 
  31 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการ 32 
 33 
 ๔.๒ พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 34 
 35 
              อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองนโยบายและแผน 36 
ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังคณะ หน่วยงาน เพ่ือนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์               37 
ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวการประชุมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓                       38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ในการนี้ ฝ่ายวางแผนและนโยบายได้ประสานคณะให้พิจารณาความสอดคล้องรวมถึงงบประมาณที่จัดสรรให้   1 
ตามโครงการที่ได้นำเสนอมานั้น ขอให้แต่ละหน่วยงานได้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนนำเสนอที่ประชุมสภา2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงนำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 3 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วย4 
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว มีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงขอให้คณะ หน่วยงาน ได้นำกับไปพิจารณาตรวจสอบ 5 
ความสอดคล้องและขอให้ส่งข้อมูลกลับไปยังฝ่ายวางแผนและนโยบาย เพ่ือสรุปรายละเอียดนำเสนอเป็นเรื่อง6 
สืบเนื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในครั้งถัดไปก่อนนำประชุมสภา7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในลำดับต่อไป        8 
                          9 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานดำเนินการ 10 
 11 
 ๔.๓ พิจารณาข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 12 
                             สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 
 14 
              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรณีการนำเสนอ15 
คณะกรรมการประจำศูนย์ สำนัก สถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีการ16 
นำเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด ให้ข้อเสนอแนะ17 
ว่า ข้อบังคับเดิม ปี ๒๕๔๗ ยังไม่ทันสมัย  จึงมีการวางแผนจะนำเสนอข้อบังคับต่อที่ประชุมคณะกรรมการชำระ18 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือปรับข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และนำเสนอที่ประชุม19 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20 
       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้นำวาระดังกล่าว              21 
เสนอที่ประชุมในภายหลัง เมื่อปรับแก้ไขข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องสมบูรณ์แล้ว                          22 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้การดำเนินการ                23 
เกิดความเหมาะสมและให้การดำเนินการพร้อมกับสำนัก สถาบนัหรือหนว่ยงานเทียบเท่าคณะ สถาบันวิจยัและพัฒนา 24 
จะขออนุญาตนำเสนอวาระดังกล่าวในภายหลัง โดยขอให้คณะกรรมการชำระข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                     25 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พิจารณาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  26 
    27 
มติที่ประชุม มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการมหาวิทยาลัย 28 
                ประสานผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน เมื่อข้อบังคับ 29 
                เกิดความสมบูรณ์แล้วให้นำวาระการพิจารณา เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการของสถาบันวิจัย               30 
                และพัฒนานำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในลำดับต่อไป                    31 
 32 
 ๔.๔ พิจารณาโครงการรับจ้างเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  33 
                             ค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศและเคาน์เตอร์เซอร์วิส 34 
                                โมบายแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 35 
 36 
              ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีบริษัท37 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกท่ีสามารถเปิดให้บริการ               38 
เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ จึงขออนุญาตนำเสนอโครงการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 39 
เพ่ือรับจ้างเป็นตัวแทนรับชำระเงิน จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทเคาน์เตอร์1 
เซอร์วิส จำกัด นำเสนอรายละเอียดจะยกเว้นเงินเรียกเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือน เพ่ือให้เกิดทางเลือก                     2 
ที่หลากหลายและเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก จึงนำเสนอเพ่ือพิจารณา 3 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวสามารถรับชำระ4 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบ หากมหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด นักศึกษา5 
สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องเดินทาง                      6 
ไปที่ธนาคาร ขอให้มีรายละเอียดเพิ่มเติม    7 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้หารือ                 8 
ในเงื่อนไขและรายละเอียด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ 9 
  อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ใหข้้อมูลเพ่ิมเติมว่า เห็นดว้ยกับกรณีการอำนวยความสะดวก10 
สำหรับนักศึกษา โดยรายละเอียดจะไปศึกษาเพ่ิมเติมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  11 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับการเข้าร่วม เนื่องจาก12 
หลายมหาวิทยาลัยมีบริการดังกล่าว ในส่วนของค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๐ บาท ถือว่าไม่เป็นภาระที่มากนัก                     13 
ต่อรายการที่จะต้องจ่ายชำระ ขอให้หารือกรณีการชำระเงินสูงสุด จำนวน ๔๙,๐๐๐ บาทต่อรายการ    14 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้พิจารณาร่วมกัน   15 
กรณีมีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ สามารถดำเนินการได้ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้หารือ                               16 
รายละเอียดกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด    17 
           18 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล  19 
                ประสานข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมร่วมกับบริษัท 20 
 21 
 ๔.๕ การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร  22 
                             (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 23 
                                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 24 
 25 
              อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์             26 
และวิทยาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร27 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน28 
หลักสูตรและเกิดประสิทธิภาพ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                      29 
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล แก้ววงษ์ เป็น อาจารย์ ดร.สุรัมภา เจริญสุข แก้ววงษ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไป                 30 
ตามเกณฑ์และเงื่อนไขหลักสูตรที่กำหนด ในส่วนรายละเอียดจะดำเนินการประสานผู้รับผิดชอบในการปรับแก้ไข     31 
ให้ถูกต้องในลำดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 32 
        อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขออนุญาตประสานผู้รับผิดชอบ                33 
ในการปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูล เพ่ือให้เกิดความถูกต้องก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 34 
         35 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 36 
                และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล ประสานผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลนำเสนอ 37 
                 ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 38 
                      39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๔.๖ พิจารณาแนวทางการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 1 
                                 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในอัตราที่สูงขึ้น (อัตราเงินเดือน ๑.๕ และ ๑.๗)    2 
 3 
              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า พิจารณาแนวทาง              4 
ในการเลื่อนเงินเดือน ๑.๕ และ ๑.๗ ขออนุญาตให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 5 
เพ่ือหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน 6 
  อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีได้นำเสนอท่ีประชุมสภา7 
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ประเด็นเสนอปรับค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยที่ประชุม8 
สภามหาวิทยาลัยข้อแนะนำให้นำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมตามข้ันตอนกระบวนการ โดยได้นำเรียน9 
อธิการบดี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการหารือแนวทางการดำเนินการ                    10 
ซึ่งอาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือ11 
พิจารณา ซึ่งการดำเนินการจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดปัญหาในอนาคตและให้ทุกคนได้รับประโยชน์                12 
จากกรณีดังกล่าว 13 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการขึ้นเงินเดือน    14 
ขอให้ทุกคนได้พิจารณาและรับผิดชอบร่วมกัน โดยขอให้ฝ่ายวางแผนและนโยบายและฝ่ายการเงิน ดำเนินการ15 
จัดทำข้อมูล คำนวณงบประมาณให้ถูกต้องรวมถึงระยะเวลาที่สามารถจ่ายได้ โดยที่ไม่ส่งผลให้บุคลากรต้อง              16 
ออกจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างงาน กรณีการขึ้นเงินเดือนเห็นควรให้                     17 
ขึ้นทั้งระบบทั้งงบแผ่นดินและงบรายได้ รวมถึงต้องคำนึงถึงการจ่ายสวัสดิการด้วยเช่นกัน 18 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับกรณี                       19 
การขึ้นเงินเดือนทั้งงบแผ่นดินและงบรายได้ เพียงแต่ขอให้มีการเรียงลำดับตามสิทธิ์ที่ได้รับ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึง              20 
เงินงบประมาณว่ามีเพียงพอที่จะสามารถจ่ายได้หรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต 21 
  อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวเห็นควร                   22 
ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลงบประมาณให้เกิดความชัดเจน โดยมีการจัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร                   23 
ได้รับทราบร่วมกัน หากมีเพียงพอสามารถจ่ายได้ก็ให้ดำเนินการหรือกรณีมหาวิทยาลัยมีงบประมาณไม่เพียงพอ24 
บุคลากรจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 25 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เห็นด้วยกับประธานสภา26 
คณาจารย์และข้าราชการ โดยขอให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลงบประมาณให้เกิดความชัดเจน  27 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้รับแต่งตั้งให้            28 
เป็นประธานในการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด 29 
ขอความร่วมมือในการสื่อสารองค์กรให้เกิดความถูกต้อง 30 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษา 31 
แนวทางการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึ้น เบื้องต้นได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๓ ชุด 32 
ในส่วนข้อมูลเงินอัตรา ๑.๕ และ ๑.๗ มีเพียง ๕ มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยค่าเฉลี่ยจำนวน ๓๘ แห่ง มีค่าเฉลี่ย 33 
สายวิชาการ จำนวน ๑.๕๕๓ ในส่วนของสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑.๓๗๓ เป็นค่าเฉลี่ยอัตราการพิจารณา             34 
ตามสัญญา ในส่วนการดำเนินการซึ่งไม่มีข้อมูลมาก่อน คืออัตราการจ้างงบประมาณรายได้ของแต่ละมหาวิทยาลัย           35 
มีอัตราการจ้างอย่างไร โดยมอบหมายฝ่ายการเจ้าหน้าที่ประสานดำเนินการประสานข้อมูลเชิงลึก จึงได้ทราบว่า 36 
อัตราการจ้างงบประมาณรายได้หลายมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยที่ ๑.๐ ตามคุณวุฒิ และสำนักงบประมาณไม่ได้ 37 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอทุกปี ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการภายใต้งบประมาณจำนวนที่ได้รับ                     1 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ ในส่วนของงบรายได้ของมหาวิทยาลัยถูกบรรจุไว้ในแผนอนุมัติงบประมาณจากสภา2 
มหาวิทยาลัยทุกหมวดรายจ่าย มีการเผยแพร่ทั้งรูปแบบเอกสารและในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 3 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอความกรุณาให้ข้อมูล                   4 
ที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ    5 
 6 
มติที่ประชุม มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาร่วมกัน 7 
                จัดทำข้อมูลวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในคราวถัดไป 9 
 10 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 11 
 12 
 ๕.๑  กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 13 
 14 
                                ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กำหนดประชุม15 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.              16 
ณ ห้องประชุม ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 17 
            18 
มติที่ประชุม รับทราบ  19 
 20 
 ๕.๒ ความคืบหน้าการเตรียมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU  21 
                             ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 22 
  23 
                               อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย                          24 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยขอความอนุเคราะห์ของขวัญจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26 
หน่วยงานภายนอก และร้านค้า และขอความร่วมมือคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร                 27 
ของท่านได้เข้าร่วมงานดังกล่าว 28 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือ             29 
ผู้รับผิดชอบได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับการจ่ายเงินสมาชิกเป็นค่าบำรุงสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                            30 
โดยแจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบและชำระเงินสมาชิกดังกล่าว              31 
              32 
มติที่ประชุม รับทราบ  33 
            34 
 ๕.๓ การดำเนินการจัดสรรบ้านพักสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 35 
  36 
                               อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย                          37 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพักสวัสดิการมหาวิทยาลัย                38 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือดำเนินการจัดสรรสำหรับให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าพักอาศัยได้ตามลำดับ  39 
              40 
มติที่ประชุม รับทราบ  41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๕.๔ ประชาสัมพันธ์สมุดสำหรับเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
  2 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย                3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดทำสมุดสำหรับเรียน โดยขอมอบให้กับผู้บริหาร จำนวน ๔ เล่ม เพ่ือเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม ่4 
หากคณะ หน่วยงาน มีความประสงค์จัดทำหรือสั่งซื้อสมุดดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการพิเศษ 5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  6 
              7 
มติที่ประชุม รับทราบ  8 
 9 
 ๕.๕ หารือแนวทางการดำเนินการรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 10 
  11 
                               อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณาจารย์และบุคลากร12 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมใบประกาศนียบัตรประกอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์                        13 
เพ่ือเป็นเกียรติประวัติ เห็นควรจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันเวลาที่เห็นสมควร 14 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจะจัดพิธีดังกล่าว15 
ตามท่ีได้หารือส่วนกลางจะต้องมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ขอนำไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ  16 
การดำเนินการดังกล่าว  17 
              18 
มติที่ประชุม รับทราบ  19 
     20 
ปิดประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น. 21 
 22 
 23 
            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 24 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   25 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 26 

 27 

           ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 28 
         กรรมการและเลขานุการ 29 

           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     30 


