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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. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี   กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  10 
  ๓. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  11 
  ๔. อาจารย์ ดร.วชัรากร วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  12 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  13 
  ๖. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล  14 
  ๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน ์ กรรมการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 15 
  ๘. อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู   กรรมการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 16 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  กรรมการ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์  17 
  ๑๐. อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู   กรรมการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 
  ๑๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสรฐิสังข ์ กรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 
  ๑๒. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม กรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล 20 
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  ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์  กรรมการ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  22 
  ๑๕. นายทินภัทร โพธิ์ชัย   กรรมการ รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง  23 
  ๑๖. นายอนันต์ เม็กแสงนีน   กรรมการ รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 24 
  ๑๗. ผูช้่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว  (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 25 
  ๑๘. อาจารย์ ดร.ประมูล สขุสกาวผ่อง  (แทน) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 26 
  ๑๙. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเสษสัตย์ (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 27 
  ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง กรรมการและเลขานุการ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายจัดการส านักงานอธิการบดี  28 
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  ๓. อาจารย์อุณนดาทร  มูลเพ็ญ   อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 
  ๔. อาจารย์ญาณกร  เขตศิริสุข   อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2 
  ๕. อาจารย์อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด   อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  6 
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 11 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 12 
 13 
 ๑.๑  เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ 14 
                                       15 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 16 
 17 
            ๑.๑.๑ ขอขอบคุณอาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง และคณะท างาน ส านักกิจการนักศึกษา                 18 
ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้ร่วมกันจัดท ากระทง                  19 
ส่งเข้าประกวดในงานประเพณีสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่                       20 
๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกระทงสวยงาม                   21 
จึงขอแสดงความยินดีกับผู้เกี่ยวข้องด้วย 22 
   ๑.๑.๒ การด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย                            23 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงาน คณะ ศูนย์ ส านัก ได้ก ากับ ดูแล การด าเนินการดังกล่าว 24 
โดยคุณอนันต์ เม็กแสงนีน จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในล าดับต่อไป 25 
   ๑.๑.๓ การครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 26 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยคุณทินภัทร โพธิ์ชัย จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในล าดับต่อไป 27 
   ๑.๑.๔ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร28 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๕ มหาวิทยาลัย                     29 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ขออนุญาตให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาไดใ้ห้ข้อมูลเพ่ิมเติม 30 
   อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 31 
คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลเสลภูมิและเครือข่าย ไดป้ระชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริการนักศึกษา 32 
ในคลินิกบริการของโรงพยาบาลเสลภูมิ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหาร และตัวแทนระดับคณะ 33 
โดยได้น าเสนอข้อมูลการเปิดให้บริการคลินิกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นระยะเวลาประมาณ                34 
๕ เดือนแล้วนั้น นักศึกษาจ านวน ๔,๔๔๐ คน ได้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง จ านวน ๒,๓๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๕ 35 
ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะการขึ้นสิทธิ์รักษาพยาบาล สามารถเลือกรับบริหารได้ ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ36 
ต าบลบ้านดงหวาย ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ และโรงพยาบาลเสลภูมิ และนักศึกษาสามารถรับบริการ            37 
โดยใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้ที่โรงพยาบาลธวัชบุรีและโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เช่นเดียวกัน จึงขอความร่วมมือ           38 
ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล 39 
 40 
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     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการใช้บริการสิทธิ์บัตรทอง1 
ในปี ๒๕๖๔ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการวางแผนเปิดให้บริการแอปพลิเคชันส าหรับ2 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือระบุ ขอย้ายสถานบริการได้ ซึ่งในหนึ่งปีสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ๔ ครั้ง     3 
     ๑.๑.๕ การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับผู้บริหาร4 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือเกี่ยวกับการด าเนินการกองทุนบริหารบทบาทสตรีหรือกองทุน5 
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี                           7 
ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว  8 
                   9 
มติที่ประชุม  รับทราบ     10 
 11 
 ๑.๒ แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 12 
                             ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์                               13 
 14 
                  นายทินภัทร โพธิ์ชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา 15 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร                    16 
ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รายละเอียดดังนี้ 17 
  ๑. กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/ความชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนวันที่                    18 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์                     19 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์                20 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 21 
  ๒. กรณีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ/ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาระหว่าง                22 
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึง วนัที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 23 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                 24 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.                25 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                   26 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ แล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 27 
  ๓. การพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่วันที่                  28 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จะพิจารณาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.                             29 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                    30 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  31 
                                 32 
มติที่ประชุม  รับทราบ  33 
 34 
 ๑.๓  แจ้งการครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณา 35 
                              ต าแหน่งทางวิชาการและแนวทางการด าเนินการสรรหา 36 
                                  37 
                                 นายทินภัทร โพธิ์ชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                      38 
ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๒ 39 
กันยายน ๒๕๖๐ นั้น โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอการด าเนินการสรรหา1 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 2 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์                          3 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเสนอแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 4 
  ๑. ให้หน่วยงานในระดับคณะเสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ใช่บุคลากร                       5 
ของมหาวิทยาลยั โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะ หรือ สาขาวชิา                   6 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 7 
  ๒. มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 8 
ซึ่งไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุม               9 
คณะ หรือ สาขาวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน และเสนอต่อที่ประชุม10 
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการสั่งแต่งตั้งต่อไป รายละเอียด                11 
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 12 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้แต่ละคณะได้เสนอ13 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน ตามประกาศของ ก.พ.อ. เพ่ือให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง โดยรักษาการ14 
ผู้อ านวยการกองกลางจะประสานผู้รับผิดชอบจัดท าแบบฟอร์มเสนอชื่อและน าส่งรายละเอียดข้อมูลให้แต่ละคณะทราบ15 
ในล าดับต่อไป ขอให้แต่ละคณะได้ส่งข้อมูลภายในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  16 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ สอบถามข้อมูลว่า กรณีการก าหนดให้แต่ละคณะ 17 
เสนอรายชื่อ จ านวน ๒ คน มขี้อบังคับระบุไว้หรือสามารถเลือกผู้ทรงคุณวุฒิรายชื่อเดิมได้หรือไม่ ขอให้ผู้รับผิดชอบ      18 
ได้แนบข้อบังคับหรือข้อกฎหมายให้แต่ละคณะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการ 19 
        นายทินภัทร โพธิ์ชัย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามข้อบังคับใหม่ก าหนดให้มีวาระการด ารง20 
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ในส่วนของการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสามารถเสนอรายชื่อเดิมได้ โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่                         21 
จะด าเนินการจัดส่งรายละเอียดให้แต่ละคณะทราบในล าดับต่อไป   22 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การกระบวนการขั้นตอนเสนอ23 
รายชื่อและประวัติจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเสนอชื่อหรือไม่ เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่มีความ24 
ละเอียดอ่อนการประสานข้อมูลขอความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ เห็นควรให้อยู่ในขั้นตอนก่อนน ารายชื่อเสนอ                    25 
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากมีความละเอียดอ่อน             27 
ในการประสานด าเนินการ ขอให้แต่ละคณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 28 
            29 
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายรักษาการผู้อ านวยการกองกลาง ประสานผู้รับผิดชอบด าเนินการ  30 
 31 
      ๑.๔  แจ้งข้อมูลการประชุมรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 32 
                              และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 33 
           34 
                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่รองอธิการบดี35 
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 36 
เนื่องจากติดราชการ จึงขออนุญาตรายงานข้อมูลการประชุมร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

   ๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  1 
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แนะน ารายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 2 
    ๑.๑ นายเธียรชัย พุทธรังษี ก ากับดูแลงานด้านการปกครอง 3 
    ๑.๒ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ก ากับดูแลงานด้านเศรษฐกิจ 4 
    ๑.๓ นายสมชัย คล้ายทับทิม ก ากับดูแลงานด้านสังคม 5 
โดยที่ประชุมได้ขอความร่วมมือส่วนราชการได้ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด6 
ร้อยเอ็ด กรณีหัวหน้าส่วนราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งผู้เข้าร่วมประชุมระดับรองหัวหน้าส่วน7 
ราชการเข้าร่วมประชุมแทน กรณีหัวหน้าส่วนราชการติดภารกิจที่ส าคัญเท่านั้น 8 
   ๒. จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดจัดงานกาชาดในระหว่างวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๓                9 
ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามบินเก่า ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยก าหนดจัดงาน10 
แถลงข่าวในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีการเตรียมการจัดงานเกษตรแฟร์ขึ้นอีกประมาณ ๑ สัปดาห์   11 
   ๓. ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 12 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดย นายชนาส ชัสวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการ13 
จงัหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานที่ประชุม ดังมีสาระส าคัญ ดังนี้ 14 
    ๓.๑ อุตสาหกรรมจังหวัดได้รายงานข้อมูลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์15 
ชุมชนของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ๓๘๙ ราย แยกเป็นประเภทอาหาร                 16 
๕ ราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ๘ ราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒๒๑ ราย ประเภทของใช้ของตกแต่ง                17 
และของที่ระลึก ๑๕๕ ราย 18 
    ๓.๒ พิจารณาเห็นชอบและรับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์19 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔๔ ผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จ านวน ๓๒ ค าขอ 20 
(ผลิตภัณฑ์จากกก ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและอ่ืน ๆ) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน ๑๑ ค าขอ                    21 
(ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ) และประเภทอาหาร (ข้าวแตน) จ านวน ๑ ค าขอ 22 
      23 
มติที่ประชุม รับทราบ  24 
 25 
 ๑.๕  รายงานการประชุมหารือแนวทางการสอบคัดเลือก  26 
                              นักเรียนทุนพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔   27 
                                28 
                                นางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ29 
การศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับงานทุนพระราชทานนั้น จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 30 
  ๑. ความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ             31 
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                        32 
สยามบรมราชกุมารี จ านวนทุนที่สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๓๗ สถาบัน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปีการศึกษา ๒๕๖๔ 33 
ประกอบด้วย ระดับอนุปริญญา ๕ ทุน ระดับปริญญาตร ี๑๓๓ ทุน ระดับปริญญาโท ๘๗ ทุน และระดับปริญญาเอก            34 
๑๕ ทุน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๔๐ ทุน นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 35 
(COVID - 19) มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคณะท างานฝ่ายจัดการทุนดังกล่าว โดยได้ก าหนดการด าเนินการ                      36 
ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ๒. ทุนพระราชทานภูฎานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ที่มหาวิทยาลัย                   1 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแดส่มเด็จพระราชาธิบดีภูฏาน เพ่ือให้พระองค์ได้พระราชทานทุน                    2 
ให้ประชาชนของภูฏาน จ านวน ๒ ทุน คือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาการโรงแรม ซ่ึงผู้รับทุน                       3 
จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามที่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตภูฏานได้ทราบว่า 4 
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลให้ยังไม่เปิดประเทศ จึงไม่สามารถ              5 
ส่งนักศึกษามาที่ประเทศไทยได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตภูฏานจะประสานกับเลขาธิการในสมเด็จพระราชาธิบดี6 
แห่งภูฏาน เพ่ือจัดส่งนักศึกษาทุนดังกล่าวในห้วงเวลาที่เหมาะสม หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป 7 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้เตรียมการส าหรับ8 
การสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชด าริ9 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยมหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด          10 
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนจ านวน ๒ ทุน คือ ทุนระดับปริญญาตรี ทุนระดับปริญญาโท ในส่วนของทุนพระราชทาน11 
ภูฏานนั้น มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนแด่สมเด็จพระราชาธิบดีภูฏาน จ านวน ๒ ทุน 12 
เพ่ือให้พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานส าหรับผู้มีความประสงค์รับทุนดังกล่าว 13 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีทุนโครงการพระราชทาน               14 
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ15 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๓ ในระดับปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 16 
นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าศึกษา เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ซึ่งจะได้ประสานกับหน่วยงาน17 
ผู้รับผิดชอบในแนวทางการด าเนินการต่อไป      18 
           19 
มติที่ประชุม รับทราบ  20 
 21 
 ๑.๖  การจัดโครงการวิ่งมินิมาราธอน ครั้งท่ี ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  22 
                                 23 
                                อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 24 
ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชมรมวิ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชมรม 25 
TO BE NUMBER ONE ได้ก าหนดจัดโครงการวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๓  ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น  26 
วันราชภัฏของทุกปี โดยได้น าเสนอแนวทางการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย27 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น โดยที่ประชุมเห็นชอบสนับสนุนการจัดกิจกรรม28 
และมีข้อเสนอแนะให้ใช้พื้นที่ของเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร             29 
ที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  30 
   31 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  32 
                 ด าเนินงาน โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาคณะท างาน                     33 
                 พร้อมทั้งให้ประสานขอใช้สถานที่ของเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงส ารวจเส้นทาง                         34 
                 เพ่ือเตรียมการจัดโครงการดังกล่าว 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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 ๑.๗  รายงานการเข้าร่วมประชุมลงนามสัญญารับทุนวิจัยโครงการส ารวจการปรับตัว 1 
                              ของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 2 
                                 3 
                                อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมอธิการบดี4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการจัดท าโครงการวิจัย โดยขอรับทุน5 
สนับสนุนจาก วช. ซึ่งได้จัดการประชุมลงนามสัญญารับทุนวิจัยโครงการส ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่                 6 
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับมอบหมายให้ส ารวจข้อมูล               7 
๒ จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร โดยการด าเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  8 
เป็นแม่ข่ายหลักในการประสานงาน จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 9 
              10 
มติที่ประชุม รับทราบ  11 
 12 
 ๑.๘  สรุปรายงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13 
                                 14 
                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีส านักงาน15 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้อนุมัติเงินอุดหนุน เพ่ือการพัฒนาส าหรับ16 
โครงการปกติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวงเงินจ านวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมกี าหนดระยะเวลา17 
ด าเนินการ ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา            18 
ได้ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบสรุปรายงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 19 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  20 
            21 
มติที่ประชุม รับทราบ  22 
 23 
 ๑.๙  รายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 24 
                                 25 
                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย        26 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยเดี่ยว จ านวน ๑๒ โครงการ และชุดโครงการวิจัย 27 
จ านวน ๘ ชุดโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงรายงานผล                         28 
การพิจารณาโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร                29 
ที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น    30 
       31 
มติที่ประชุม รับทราบ  32 
 33 
 ๑.๑๐ รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์สูญไประหว่างการสอบหา 34 
                               ข้อเท็จจริงโดยเป็นครุภัณฑ์ที่ยังมีอายุการใช้งาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 35 
                                 36 
                                  นายอนันต์ เม็กแสงนีน ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                 37 
ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์สูญไประหว่างการสอบหาข้อเท็จจริง                           38 
โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ยังมีอายุการใช้งาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล                   39 
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ตามสังกัดหน่วยงานแล้ว เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ครุภัณฑ์บางตัวไม่ได้สูญหาย หรือตรวจสอบพบ1 
ครุภัณฑ ์ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการจะได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 2 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 3 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอความร่วมมือ                     4 
คณบดี หัวหน้าศูนย์ ส านัก และหน่วยงาน ได้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกระบวนการและตามระเบียบต่อไป 5 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีคณะกรรมการ                6 
สอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๒๑๔ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง               7 
เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว              8 
          9 
มติที่ประชุม รับทราบและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด  10 
 11 
 ๑.๑๑ การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๔๖๔   12 
                                แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 13 
                                เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 14 
                                 15 
                                  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย                     16 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๔๖๔ 17 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 18 
๓๓,๗๙๙,๙๐๐ บาท ฝ่ายวางแผนและนโยบาย กองนโยบายและแผน ได้เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน19 
แผนงานยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม                     20 
มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยฝ่ายวางแผนและนโยบายจะแจ้งให้คณะหน่วยงานทราบ            21 
ในล าดับต่อไป จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  22 
            23 
มติที่ประชุม รับทราบ  24 
 25 
 ๑.๑๒ ก าหนดการเดินทางมาบรรยายพิเศษของนายปริญญ์ พานิชภักดิ์                 26 
                                 27 
                                  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ด้วยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์                28 
ที่ปรึกษานายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นหัวหน้าทีม                    29 
อเวนเจอร์เศรษฐกิจ หรือเศรษฐกิจทันสมัย (New Economy) มีก าหนดการเดินทางมาที่อ าเภอเกษตรวิสัย                30 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือส่งมอบข้าวหอมมะลิสู่ครัวโลก ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยในช่วงเช้าของวันที่               31 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้รับการประสานว่านายปริญญ์ พานิชภักดิ ์จะมาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับ               32 
เรื่องเศรษฐกิจทันสมัยและเรื่องเรียนจบพบงานให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  33 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยเป็นการบรรยาย              34 
ที่เกิดประโยชน์ ขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  35 
ได้เข้าร่วมรับฟังในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ประสานขอใช้ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์36 
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  37 
            38 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ  39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๑.๑๓ ก าหนดการท าบุญตักบาตรอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๐ ชั้น  1 
                                 2 
                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย                      3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจัดงานท าบุญตักบาตรอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๐ ชั้น เพ่ือความเป็นสิริมงคล                            4 
ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมท าบุญในวันดังกล่าว     5 
               6 
มติที่ประชุม รับทราบ  7 
      8 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 9 
 10 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  11 
ครั้งที่ ๑๙(๒๘๕)/๒๕๖๓ 12 
 13 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย             14 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ                         15 
ครั้งที่ ๑๙(๒๘๕)/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A                    16 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น 17 
        ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม            18 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 19 
 20 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 21 
        - หน้าที่ ๒๗ บรรทัดที่ ๑๑ และ ๑๒ ข้อความเดิม “๓.๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 22 
                           เกษตรอินทรี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต าบลดงคลั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย)”   23 
                          ข้อความใหม่ “๓.๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   24 
                           (ต าบลดงครั่งน้อย อ าเภอเกษตรวิสัย)”                    25 
   26 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 27 
 28 

 ๓.๑  ความคืบหน้าการด าเนินการบันทึกข้อตกลง “พี่ สอน น้อง” คณะครุศาสตร์   29 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 30 
                      จุฬาโลกมหาราช 31 

 32 
                       อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ บุตรทองทิม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ 33 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดป้ระสานหารือร่วมกับโรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช          34 
เพ่ือจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน โดยมีแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาฝึกสอนรวมถึง35 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ                36 
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพ และเพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการสอนด้านปฐมวัย และสร้างความสัมพันธ์ในการท างาน               37 
ด้านการศึกษาร่วมกัน โดยคณะครุศาสตร์ได้ประสานลงนามความร่วมมือในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                         38 
ณ โรงเรียนอนุบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียด              39 
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 40 

 41 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายคณบดีคณะครุศาสตร์ ประสานด าเนินการ 42 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๓.๒  ความคืบหน้าการประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 1 
                              รายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 2 

 3 
                                อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับมอบหมาย                 4 
ใหป้ระสานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม                5 
รายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ได้ทราบข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                     6 
ได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ ต าบล นั้น โดยในปีงบประมาณ                   7 
ถัดไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งว่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการทุกต าบล8 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  9 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามนโยบายของรัฐบาล                               10 
ในปีงบประมาณถัดไปมีแนวโน้มให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าวครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ  11 
     12 
มติที่ประชุม  รับทราบ 13 
 14 
 ๓.๓ รายงานผลการเข้าร่วมจัดงานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ ๒๒  15 
 16 
                อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ17 
ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดงานสมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ ๒๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด                    18 
ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ส่งกระทงเข้าร่วมประกวด  19 
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกระทงสวยงาม  20 
 21 
มติที่ประชุม  รับทราบ 22 
 23 

 ๓.๔  ความคืบหน้าการประสานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอปรับแก้ไขเพิ่มเติม  24 
                      คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  25 
                    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 26 

 27 
                อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ได้น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า สืบเนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์28 

ได้ขอปรับแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 29 
(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยมติที่ประชุมเม่ือคราวที่ผ่านมาได้มอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการ              30 
และกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ไดป้ระสานข้อมูลเพ่ิมเติมนั้น จึงขออนุญาต                  31 
น าเสนอข้อมูลแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ กรณีข้อมูล มคอ. ๒                           32 
ไม่ตรงกับข้อมูลของสภาการพยาบาลที่ได้ก าหนดไว้นั้น หากมีข้อบังคับของสภาการพยาบาลได้ก าหนดชัดเจน33 
เกี่ยวกับประเด็นเกรดเฉลี่ย ขอให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาล หรือกรณีสภาการพยาบาล                             34 
ไม่ได้ก าหนดเกี่ยวกับประเด็นเกรดเฉลี่ย ขอให้ด าเนินการตามที่ มคอ. ๒ ไดก้ าหนดไว้   35 

            36 
มติที่ประชุม รับทราบ  37 
 38 
 39 
 40 
 41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 1 
 2 
 ๔.๑  พิจารณาอนุมัติแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  3 
                              สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4 
 5 
         อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 
ขอน าเสนอข้อมูลเพ่ืออนุมัติแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  7 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เนื่องจากใกล้ครบระยะเวลาการใช้หลักสูตรในปี ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ8 
เกิดประสิทธิภาพ จึงเสนอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (หลักสูตร9 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ขออนุญาตให้ อาจารย์อุณนดาทร  มูลเพ็ญ น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม 10 
   อาจารย์อุณนดาทร มูลเพ็ญ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 11 
ไดจ้ัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 12 
โดยหลักสูตรดังกล่าวมีก าหนดครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน               13 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ มีความทันสมัย จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอปรับปรุงหลักสูตรจากเดิม 14 
เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) 15 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 16 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้หลักสูตรเกิดความทันสมัย  17 
และตอบโจทย์ผู้เรียน จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิมเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ เนื่องจาก18 
หลักสูตรมีศักยภาพอาจารย์ จ านวน ๖ ท่าน ที่สามารถด าเนินการได้แบ่งเป็น ๒ แขนงวิชา โดยก าหนดวิพากษ์19 
หลักสูตรดังกล่าวในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากนั้นจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย           20 
ราชภัฏร้อยเอ็ดในล าดับต่อไป 21 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีการปรับปรุง22 
หลักสูตรที่มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชานั้น ขอให้แจ้งข้อมูล สป.อว. เพ่ือให้ระบบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 23 
ขอให้ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผลได้ก ากับ ติดตามการด าเนินการด้วย 24 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีได้หารือกับรองผู้อ านวยการ25 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรเชื่อมโยง ขอให้มีการจัดการเรียนการสอนก่อนที่จะเข้าเรียน26 
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก 27 
                               อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีการจัดการเรียนการสอน28 
ลักษณะแบ่งเป็น ๒ แขนงวิชา ขอให้ผู้รับผิดชอบได้พิจารณารายละเอียดข้อมูลในส่วนของรายวิชาเพ่ิมเติม 29 
เพ่ือให้เกิดความแตกต่างกัน  30 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัย31 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรในวนัที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอให้ผูร้ับผิดชอบ32 
ของคณะจัดส่งข้อมูลก่อน ๑ สัปดาห์ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบของส านักวิชาการและประมวลผลได้สรุปข้อเสนอแนะ33 
ส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณารายละเอียดเบื้องต้นก่อนน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภาวิชาการ                34 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในล าดับต่อไป      35 
              36 
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  37 
                (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 38 
                และการบัญชี และผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล ประสานผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล  39 
                น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๔.๒ พิจารณาการขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาด 1 
                   จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 2 
 3 
              อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า ส านักงานปลัดกระทรวง         4 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓                   5 
เรื่อง การขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส                   6 
โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบหลักการขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา  7 
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปีการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาด 8 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามประกาศ9 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ในการนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ              10 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในระหว่าง 11 
การจัดท าเล่มรายงานวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา               12 
ขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๔ ราย รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 13 

                  14 
มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติการขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  15 
                สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีสุดท้าย จ านวน ๔ ราย มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  16 
                และคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประสานด าเนินการน าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม 17 
                สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  18 
     19 

 ๔.๓ พิจารณาการรับนักศึกษาเพิ่มเติมจากแผนรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  20 
                   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 21 
  22 
               อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ บตุรทองทิม ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะครุศาสตร์23 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร24 
และการสอน มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาตามจ านวนที่คุรุสภาก าหนด จ านวน ๓๐ คน เนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาด25 
บางประการ จึงขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 26 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีหลักสูตร                    27 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา 28 
จ านวน ๓๐ คน เนื่องด้วยเกิดความผิดพลาดจากการรับสมัครท าให้มีนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา จ านวน ๒ คน  29 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคุรุสภาได้ก าหนดระบบการขอใบประกอบวิชาชีพครูแบบใหม่ ระบบ KSP 30 
Bundit หากมหาวิทยาลัยด าเนินการรับนักศึกษาเกินจ านวนที่คุรุสภาก าหนดให้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย31 
รับรองก่อนส่งข้อมูลให้คุรุสภาปลดล็อคระบบ KSP Bundit จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติรับ32 
นักศึกษาเพ่ิมเติม จ านวน ๒ ราย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 33 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้รับผิดชอบ                      34 
ไดด้ าเนินการตามกระบวนการน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 35 
                      36 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อ านวยการ 37 
                 ส านักวิชาการและประมวลผล ประสานผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ              38 
                และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๔.๔  พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา 1 
                     ภายในมหาวิทยาลัย ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา 2 
  3 
                อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย            4 

ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา                          5 
โดยได้ประกาศประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่              6 
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเสนอ              7 
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 8 

  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีการให้ทุนการศึกษา 9 
กองทุนดังกล่าวสามารถให้เป็นทุนตลอดหลักสูตรส าหรับสาขาขาดแคลนได้หรือไม่ 10 

  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามกระบวนการสามารถ11 
ด าเนินการได้ โดยวิธีการก าหนดชื่อทุน วัตถุประสงค์ รูปแบบการให้ทุนการศึกษาที่มีความชัดเจน จากนั้น                    12 
จึงเข้าสู่ขั้นตอนการระดมทุนร่วมกัน 13 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การให้ทุนกรณีดังกล่าว14 
สามารถด าเนินการได้ การจัดหาทุนนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งผู้มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้ชัดเจนว่า15 
มีความประสงค์มอบทุนลักษณะใด เช่น ทุนระยะสั้น หรือทุนต่อเนื่องระยะยาว ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 16 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ 17 
ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือตลอดนั้น ซึ่งคณะ18 
พยาบาลศาสตร์ได้มีโอกาสเสนอข้อมูลนักศึกษาขาดแคลนตามรายชื่อที่ได้เรียงล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนไว้19 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการ20 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดหาทุนการศึกษาเป็นลักษณะทุนต่อเนื่องได้ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว 21 
                     22 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประสานด าเนินการ 23 
 24 
 ๔.๕ พิจารณาการจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 25 
       ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ 26 
    27 

                    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีบัณฑิต28 
วิทยาลัย ได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ มหาวิทยาลัย                29 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ30 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท าให้การติดต่อประสานงานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม31 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดความไม่สะดวก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพ จึงได้ประชุม32 
หารือคณะกรรมการด าเนินงานขอเลื่อนการจัดการประชุมจากเดิมเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔    33 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 34 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์   35 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ท าให้การติดต่อประสานงาน เกิดความไม่สะดวกตัว  36 
เนื่องจากการเดินทางเข้า - ออก ระหว่างประเทศยังมีข้อจ ากัด ซึ่งหลายแห่งที่มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 37 
ระดับนานาชาติ มีการแจ้งเลื่อนการประชุมเช่นเดียวกัน    38 
 39 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลื่อนการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ  40 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ จากเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒๐(๒๘๖)/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 1 
 2 
 - ไม่มี -  3 

      4 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 5 
 6 
 7 
            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 8 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   9 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 10 
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           ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 12 
         กรรมการและเลขานุการ 13 

           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     14 


