
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  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 ก ามันตะคุณ กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  10 
  ๓. อาจารย์ ดร.วชัรากร วงศ์ค าจันทร์  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  11 
  ๔. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี   กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  12 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  13 
  ๖. อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร        กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภาฯ  14 
  ๗. อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู   กรรมการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 
  ๘ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมประสงค์ เสนารัตน ์ กรรมการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 16 
  ๙. อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู   กรรมการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  กรรมการ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์  18 
  ๑๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสรฐิสังข ์ กรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 19 
  ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 20 
  ๑๓. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม กรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล 21 
  ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์  กรรมการ ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 22 
  ๑๕. อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง   กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  23 
  ๑๖. นายทินภัทร โพธิ์ชัย   กรรมการ รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง  24 
  ๑๗. นายอนันต์ เม็กแสงนีน   กรรมการ รักษาการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 25 
  ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นธิินาถ อุดมสันต์  กรรมการ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 26 
  ๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์ เจริญแสน (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  27 
  ๒๐. อาจารย์วัลลักษณ์ เที่ยงดาห ์  (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  28 
  ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง กรรมการและเลขานุการ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายจัดการส านักงานอธิการบดี  29 
    ๒๒. นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง   ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ  30 
  31 
ผู้ไม่มาประชุม 32 
 33 
   ๑. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ติดราชการ)  34 
   ๒. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ติดราชการ)   35 
   ๓. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล (ติดราชการ)   36 

 37 
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 41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

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 
  การด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital 12 
Disruption ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓             13 
ณ โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวดัมุกดาหาร โดยได้เชิญวิทยากร คอื พระครูวิมลปัญญาคุณ และนายแพทย์เศวต ศรีศิริ 14 
บรรยายพิเศษ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 15 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งในโอกาสต่อไปมีการวางแผนประชุมหารือ16 
ระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ17 
มหาวิทยาลัยร่วมกัน เพ่ือหารือแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                     18 
ได้ประสานด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินโครงการประชุมดังกล่าวร่วมกัน  19 
    20 
มติที่ประชุม  รับทราบ  21 
 22 
 ๑.๒ การผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้ง 23 
                             การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ เพิ่มเติม 24 
 25 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยส านักงาน26 
ประสานงานกลาง ได้มีหนังสือแจ้งว่า ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ27 
เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                    28 
โคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/หัวหน้า29 
ส านักงานประสานงานกลาง เป็นประธานการประชุม ภายหลังการประชุมดังกล่าวได้น าผลการประชุม                    30 
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุมและอนุมัติ                             31 
ให้มีการผ่อนคลายการบังคับใชก้ฎหมายส าหรบักิจกรรมที่ได้เปิดด าเนินการแลว้ในห้วงเวลาทีผ่่านมาเพ่ิมเติม ดังนี้ 32 
  ๑. ให้เปิดโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  33 
           และสถาบันกวดวิชา On Site 34 
  ๒. ให้มีการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม 35 
  ๓. ให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ ามีจ านวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุ36 
มาตรฐานของพาหนะ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปรายละเอียดตามเอกสาร              37 
ที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 38 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือ             1 
ทุกคณะ หน่วยงาน ได้ประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย 2 
 3 
มติที่ประชุม  รับทราบ  4 
 5 
 ๑.๓  ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDAL 6 
                               ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 7 
                               ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านสื่อออนไลน์ 8 
                                  9 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ปริญ รสจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ               10 
สุราษฎร์ธานี โดยชมรม TO BE NUMBER ได้ก าหนดจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง TO BE 11 
NUMBER ONE IDAL ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา             12 
สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านสื่อออนไลน์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด               13 
ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ 14 
  ๑. นายเรวัต บุตรหนองแสง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 15 
  ๒. นางสาวเกสรา พุทธิเสน รางวัลชมเชย 16 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น  17 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล     18 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ และรางวัลชมเชย เป็นนักศึกษา19 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 20 
นักศึกษาจะเดินทางเข้าร่วมรับรางวัล ขอให้ประสานรายละเอียดข้อมูลให้เกิดความชัดเจน กรณีนักศึกษาได้รับ21 
รางวัลดังกล่าวสามารถขอรับทุนลดหย่อนค่าเทอมได้หรือไม่ 22 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ รสจนัทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีนักศึกษาได้รับรางวัล             23 
หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยลักษณะดังกล่าวสามารถขอทุนลดหย่อนค่าเทอมได้ โดยส านักกิจการนักศึกษา     24 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 25 
      26 
มติที่ประชุม รับทราบ  27 
 28 
 ๑.๔ จุลสารวิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละ ๓ เดือน ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓   29 
       (ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา 30 
                                  31 
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา                  32 
ได้ด าเนินการจัดท าจุลสารวิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รายละ ๓ เดือน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (ประจ าเดือน33 
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียด            34 
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 35 
 36 
มติที่ประชุม  รับทราบ  37 
 38 
 39 
 40 
 41 
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 ๑.๕  ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการ 1 
                              และการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 
 3 
         รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา    4 
ได้ด าเนินการจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย                    5 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและการเสวนา                 6 
การให้บริการแก่ชุมชนของอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอรายงานผลการประกวดแนวปฏบิัติที่ดีด้านการบริการ7 
วิชาการและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น8 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามท่ีได้หารือกับนายกสภา9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และ On Site ควบคู่กัน                        10 
ในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการประเมินผล ขอให้ส ารวจไปยังคณะ เพื่อให้ทราบข้อมูลของแต่ละรายวิชา            11 
ที่มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 12 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์ เจริญแสน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะพยาบาลศาสตร์ 13 
มีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การสอบ และการน าเสนอ เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เนื่องด้วย14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้คณะได้เข้าใช้งาน 15 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 16 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้รองอธิการบดี17 
ฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลแต่ละคณะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน18 
รูปแบบออนไลน์ของทุกสาขาวิชาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย   19 
                             20 
มติที่ประชุม  รับทราบ  21 
 22 
 ๑.๖ รายงานการด าเนินการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 23 
                             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 24 
 25 
        อาจารย์วัลลักษณ์ เที่ยงดา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 26 
ได้ด าเนินการจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที ่๑ ปีที่ ๑ 27 
ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีบทความวิจัยจ านวน ๘ บทความ จึงขอประชาสัมพันธ์วารสารดังกล่าว 28 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 29 
       อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดท าวารสารดังกล่าว                   30 
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ร่วมพัฒนาในส่วนของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   31 
เดิมเป็นสาขาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็น TCI ฐาน ๒ 32 
       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดท าวารสาร33 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ ตามระบบ ThaiJo (Thai Journal Online) ได้ให้มีการด าเนินการ34 
ทั้งรูปแบบออนไลน์และรูปเล่ม เพ่ือส่งข้อมูลไปที่ส่วนกลางของ TCI ซึ่งวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 
ออกเป็น ๒ ปักษ์ต่อปี โดยการด าเนินการได้เผยแพร่ในระบบ Thai Journal Online เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้จัดท า36 
ข้อมูลเพ่ือขอตีพิมพ์เข้าสู่ TCI รวมถึงจะต้องส่งข้อมูลไปที่หอสมุดแห่งชาติส าหรับเผยแพร่ เพ่ืออ้างอิงข้อมูล                         37 
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้   38 
      39 
มติที่ประชุม  รับทราบ  40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๑.๗ สรุปจ านวนนักศึกษารายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจ าภาคต้น  1 
                             ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 
 3 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีส านักวิชาการ              4 
และประมวลผล ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้รับรายงาน    5 
ตัวนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น จึงขอสรุปผลการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ จ านวน ๑๒๔ คน 6 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้นดังนี้ 7 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓              8 
เป็นวันรับรายงานตัวของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่            9 
มีความประสงค์เทียบโอนรายวิชา โดยสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจในการเทียบโอน คือ สาขาวิชานิติศาสตร์     10 
และมีผู้ให้ความสนใจในหลักสูตร ๒ ปี ๘ เดือน เช่นกัน ในส่วนของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นลักษณะ  11 
การขอปรับวุฒิให้สอดคล้องกับงานที่ท าในปัจจุบัน และสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เปิดสอน12 
ภาค กศ.ปช. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ทั้งหมด  13 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การด าเนินการจัดท า14 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ๒ ปี ๘ เดือน เป็นการเปิดสอนส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ15 
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน ที่ผ่านมาไดเ้สนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อที่ประชุม16 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลา 17 
ของหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี ๘ เดือน ให้ปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นไม่เกิน ๓ ปี ซึ่งการด าเนินการของคณะนิติรัฐศาสตร์           18 
ในเทอมปัจจุบันไม่สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Block Course ได ้เนื่องจากโครงการพิเศษ                  19 
มีการเก็บค่าเทอม จ านวน ๑๓,๐๐๐ บาทต่อเทอม และภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ มีหลักสตูรที่ปรบัปรุงใหม่ตามเกณฑ ์                 20 
ของ มคอ. ๑ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับแก้ไขหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในล าดับต่อไป 22 
     23 
มติที่ประชุม  รับทราบ  24 
 25 
 ๑.๘ ก าหนดการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 26 
       ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 27 
 28 
       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย    29 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจัดโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปี30 
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยก าหนดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ B อาคาร31 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีการประสานชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   32 
ได้ออกไปบริการวิชาการ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย  33 
 34 
มติที่ประชุม  รับทราบ  35 
 36 
 ๑.๙  ก าหนดการงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๓ 37 
  38 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรญิ รสจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม                   39 
ส านักกิจการนักศึกษา ได้ก าหนดจัดงานกฐินสามัคคมีหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยก าหนด               40 
จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทอดถวายกฐิน ณ วัดสว่างรังสี บ้านนากระตึบ ต าบลท่าม่วง 41 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 42 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด  1 
ก าหนดจัดวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  2 
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น ระยะเวลาในการจัดงานกฐินสามัคคีในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  3 
มีความเหมาะสม 4 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอความร่วมมือ                   5 
คณะ หน่วยงาน ได้ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดร่วมท าบุญกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  6 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยส านักงบประมาณ         7 
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดงานกฐิน เนื่องจากพันธกิจท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             8 
เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการจัดงานกฐินสามัคคีขึ้น ส านักงาน    9 
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้ จึงขอสอบถามขอบเขต   10 
หรือแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว 11 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นดังกล่าว12 
มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงข้อมูลให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบข้อมูลแล้ว เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม                13 
เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 14 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามท่ีส านักงาน                   15 
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อสังเกตการจัดโครงการกฐินสามัคคีว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้   16 
โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อเสนอแนะให้ใช้ปัจจัยจากการร่วมท าบุญ ซึ่งท าให้เกิด                  17 
ความไม่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 18 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมกฐิน 19 
มหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ขอให้ระมัดระวังในด าเนินการและการบริหารจัดการ  20 
                               21 
มติที่ประชุม  รับทราบ     22 
      23 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 24 
 25 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  26 
ครั้งที่ ๑๕(๒๘๑)/๒๕๖๓ 27 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย             28 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไดด้ าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ                         29 
ครั้งที ่๑๕(๒๘๑)/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคาร               30 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น 31 
        ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม32 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 33 
 34 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไมมี่ข้อแก้ไข 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 1 
 2 
 ๓.๑  การด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 3 
                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   4 
 5 
                                อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกองนโยบาย6 
และแผน ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาใน7 
วาระท่ี ๕.๒ นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันการด าเนินการเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใกล้สิ้นสุดระยะเวลา8 
การเบิกจ่ายแล้วขอให้คณะ หน่วยงาน ได้ประสานผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการส่งชุดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน                9 
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  10 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด้วยปัจจุบันยังมีการ11 
ด าเนินการตัดยอดส าหรับเบิกจ่ายและมีการยืมเงินเช่นเดิม จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการเร่งรัด12 
จัดท าชุดเบิกจ่ายเพ่ือลดยอดเงินยืม โดยก าหนดสิ้นสุดกรณีลูกหนี้เงินยืมภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 13 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าระบบเงินเดือน 14 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้คณะ หน่วยงาน                 15 
ได้เร่งรัดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเบิกจ่ายโครงการหรือกิจกรรม กรณีมีปัญหาติดขัดประการใด ขอให้แก้ไข16 
ปัญหาร่วมกัน ให้เป็นไปตามกระบวนการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  17 
              18 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานก ากับดูแลและเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่าย 19 
  20 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 21 
    22 
 ๔.๑  พิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔                      23 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 24 
 25 
         อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศค์ าจันทร์ ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่กองนโยบายและแผน 26 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔                    27 
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น                 28 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 29 

๑. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 30 
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ พลางก่อน สืบเนื่องจากหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒               31 
/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีสาระส าคัญว่า นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไข                  32 
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ33 
ก าหนดและมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่าย34 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน    35 
  ๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปี36 
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ 37 
  ๓. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินบ ารุงการศึกษา                   38 
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสาร 39 
ที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีการของบประมาณ1 
แผ่นดินในปีถัดไป อาจเกิดผลกระทบจากกรณีโควิด จึงขอความร่วมมือได้ร่วมกันบริหารจัดการงบประมาณ                2 
ให้เกิดความคุ้มค่า 3 
   อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    4 
มีจ านวนหนึ่งหลักสูตรที่มีประกาศค่าบ ารุงการศึกษาใหม่ คือ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 5 
จึงขออนุญาตปรับแก้ไขข้อมูลให้เกิดความสอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าว 6 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอให้คณะบริหารธุรกิจ   7 
และการบัญชีได้บริหารจัดการและก ากับดูแลให้เป็นไปตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL  8 
       อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สาขาวิชาดังกล่าวมีการจัดการเรียน   9 
การสอนรูปแบบ WIL ในช่วงชั้นปีที่ ๒ เนื่องจากชั้นปีที่ ๑ วิชาหลักท่ัวไปจะเป็นวิชา GE โดยมีกระบวนการ10 
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL ภายในสถานประกอบการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 11 
และปัจจุบันมีการวางแผนลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่เป็นโรงแรมหรือบริษัทมหาชนตามเงื่อนไข 12 
ประสานข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อน ามาประกอบ               13 
เป็นข้อมูลในการด าเนินการ 14 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการปฏิบัติงาน 15 
ในส่วนของหอโหวดร้อยเอ็ด มีความคืบหน้าอย่างไร  16 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการปฏิบัติงานในหอโหวดร้อยเอ็ด  17 
ของนักศึกษานั้น เบื้องต้นได้รับการประสานขอให้นักศึกษาท างานรูปแบบ Part Time และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย 18 
ซึ่งจะได้หารือในรายละเอียดกับเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดอีกครั้ง 19 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีของคณะบริหารธุรกิจ  20 
และการบัญชีนั้น ฝ่ายวางแผนและนโยบายได้ตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ไขโดยได้น าเงินค่าบ ารุงการศึกษา21 
จ านวน ๖,๕๐๐ บาท สมทบในเงินบ ารุงการศึกษาและกิจกรรมเสริมวิชาชีพนักศึกษาภาคปกติเรียบร้อยแล้ว 22 
คงเหลือวงเงินจ านวน ๓,๐๐๐ บาท ของนักศึกษาจ านวน ๒๒ คน ช่วงเวลา ๒ ภาคการศึกษา จึงขอหารือ                 23 
ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดสรรเช่นเดียวกับหมวดอื่นหรือไม่ 24 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้ด าเนินการ25 
จัดสรรให้เป็นรูปแบบเดียวกันเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย  26 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ก าลังด าเนินการ27 
รูปแบบบูรณาการให้เข้ากับการปฏิบัติงาน เช่น สาขาวิชานวัตกรรม ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์               28 
ซึ่งไม่ได้เก็บค่าเทอมที่เพ่ิมข้ึน ที่ผ่านมามีบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณโครงการ ขอเบิกค่าใช้จ่าย                     29 
ในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งขอให้ด าเนินการไปในรูปแบบเดียวกัน 30 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขอจัดสรรงบประมาณ               31 
จ านวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพิ่มเข้าไปในส่วนของเงินบ ารุงการศึกษาและจัดสรรเพิ่มรหัส ๒.๑.๑.๑๘                 32 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแขนงวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว โดยสามารถด าเนินการ                 33 
ในยอดรวมทั้งหมดหรือด าเนินการตามหลักเกณฑ์ตามหลักสูตรอ่ืน ๆ 34 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้พิจารณา                 35 
การจัดสรรภาพรวมให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน 36 
  37 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย 38 
                ราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานผู้รับผิดชอบด าเนนิการ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

             ๔.๒  พิจารณาการทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์  1 
                              มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) 2 
 3 
         อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศค์ าจันทร์ ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามทีก่องนโยบายและแผน             4 
ไดจ้ัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์   5 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน าไปวิพากษ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน6 
เรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา                     7 
ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร โดยได้ด าเนินการทบทวน                   8 
กลยุทธ์และตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ในวันที่               9 
๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยกองนโยบายและแผนได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมวิพากษ์                      10 
แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 11 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั12 
ราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                        13 
จะได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพ่ือให้คณะกรรมการ               14 
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม                     15 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หน้าที่ ๓๐ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๑.๒ 16 
เห็นควรปรับแก้ไขจากร้อยละฐานข้อมูล เป็น ร้อยละข้อมูล และประเด็นหน้าที่ ๓๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๔ ตัวชี้วัด                 17 
ตัวที่ ๑ และตัวชี้วัดตัวที่ ๒ จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับจากองค์ความรู้ เป็นยอดสะสม18 
หรือเป็นแบบใหม่ทุกปี เนื่องด้วยงบประมาณจ ากัด เพราะผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นเกิดความไม่สอดคล้องกัน    19 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีใช้ค าว่าเพิ่มข้ึน                      20 
จะเป็นแบบใหม่ ใช้จ านวน ซึ่งจะใช้ค าว่าเป็นแบบสะสม เมื่อผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 21 
กองนโยบายและแผนจะด าเนินการรวบรวมให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเสนอโครงการบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการ 22 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔    23 
   24 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด  25 
                พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  26 
                ประสานผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 27 
 28 
 ๔.๓ การด าเนินการเพื่อบริหารจัดการพลังงาน 29 
 30 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่อง                    31 
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดโครงการและมีนโยบาย โดยการไฟฟ้าได้ตั้งหน่วยงานภายใน 32 
ชื่อ กองบริหารธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิตอล มีหน้าที่ในการด าเนินการในส่วนของจัดท าธุรกิจและบริหาร                33 
จัดการพลังงานต่าง ๆ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานราชการขอความอนุเคราะห์บริหารจัดการพลังงาน 34 
โดยลงทุนสร้างโซล่าเซลล์ให้หน่วยงาน ซึ่งในการด าเนินการจะมีวิศวกรเข้าร่วมด าเนินการ ในส่วนรายละเอียด             35 
การด าเนินการจะได้หารือร่วมกันอีกครั้ง จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 36 
        ผูช้่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าว                     37 
หากมีจ านวนหน่วยไฟฟ้าเกินจะให้มหาวิทยาลัยส่งไฟฟ้ากลับคืนหรือไม่ เห็นควรให้ฝ่ายนิติการพิจารณา38 
รายละเอียดให้เกิดความชัดเจน   39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีบริษัทเอกชน                              1 
เมื่อมีหน่วยไฟฟ้าเหลือจะได้คืนเป็นเงิน กรณีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นลักษณะเข้ามาลงทนุให้กับมหาวิทยาลัย 2 
ในส่วนหน่วยไฟฟ้าเหลือจะต้องหารือร่วมกัน เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน 3 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์ เจริญแสน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การด าเนินการสามารถ4 
เลือกรูปแบบได้ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เต็มหน่วยสามารถขายคืนไฟฟ้าได้ เพียงแต่จะต้องหารือร่วมกันว่าการไฟฟ้า              5 
จะด าเนินการครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยหรือไม่ 6 
       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการด าเนินการติดตั้ง               7 
แผงโซล่าเซลล์ตามที่ได้หารือเบื้องต้นกับพระครูวิมลปัญญาคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะขอให้ด าเนินการ              8 
ในส่วนของอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย เพ่ือน าร่อง ในส่วนของการด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น            9 
หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการของการไฟฟ้าจะได้มอบหมาย10 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารประสานข้อมูลในล าดับต่อไป 11 
       อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่พระครูวิมลปัญญาคุณ 12 
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน โดยระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ ๑. รูปแบบ Stand 13 
alone คือ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ๒. รูปแบบ Grid  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า14 
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย ซึ่งการด าเนินการในรูปแบบ Grid จะต้องขออนุญาตการไฟฟ้า 15 
ซึ่งเห็นด้วยกับการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือจะได้น าผลที่ได้รับมาศึกษาและวางแผนด้านพลังงานต่อไป 16 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การไฟฟ้าได้ด าเนินการ17 
วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน กรณีมีการใช้ไฟฟ้าต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ยูนิต การไฟฟ้าจะไม่ด าเนินการให้        18 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะด าเนินการในรูปแบบ Grid จึงขอความรว่มมือรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 19 
ได้ประสานฝ่ายสาธารณูปโภคร่วมถึงวิศวกรไฟฟ้า เพ่ือร่วมหารือในรายละเอียดดังกล่าว      20 
              21 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 22 
                รว่มกันประสานด าเนินการ 23 
               24 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 25 
 26 
 ๕.๑ หารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ 27 
 28 
                                     อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ขออนุญาตหารือแนวทาง                      29 
การรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการรับสมัคร30 
นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดค่าสมัครจ านวน ๑๐๐ บาท จึงขอหารือทุกคณะจะก าหนดอัตรา           31 
ค่าสมัครเท่ากันหรือไม่ และก าหนดรอบการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  32 
         อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้หารือร่วมกับส านักวิชาการ33 
และประมวลผลเบื้องต้นก าหนดวางแผนค านวณค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร เพ่ือก าหนดอัตราค่าสมัคร ซึ่งส านักวิชาการ34 
และประมวลผล ได้มีหนังสือไปยังทุกคณะ เพ่ือขอข้อมูลแผนการรับนักศึกษาและมีการวางแผนก าหนดรับสมัครนักศึกษา 35 
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีก าหนดประชุมผู้บริหารขององค์การ36 
บริหารส่วนจังหวดั จ านวน ๓ จงัหวัด เพ่ือหารือร่วมกันในการจดัท าหลักสูตรเชื่อมโยง ของมัธยมศึกษามาสู่อุดมศึกษา37 
ได้อย่างไรบ้าง เดิมนั้นได้ประสานความร่วมมือร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการด าเนินโครงการ38 
เด็กดีมีที่เรียน   39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

       ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลยั1 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓                  2 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ในส่วนของอัตราค่าสมัครและของสมนาคุณ                     3 
ขอให้หารือร่วมกัน และก าหนดวันรับสมัครเป็นวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  4 
                5 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานด าเนินการ  6 
 7 
 ๕.๒ หารือแนวทางการเรียนการสอนวิทยาลัยชุมชน 8 
 9 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หารือแนวทาง                10 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน มีการปรับเกณฑ์หลักสูตรใหม่ ปัจจุบันพบว่า วิทยาลัยชุมชน             11 
มีจ านวนนักศึกษาลดลง จึงมีการด าเนินการท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งในการพัฒนา12 
หลักสูตรร่วมกัน เพ่ือเทียบโอนรายวิชา การด าเนินการเป็นลักษณะท าความร่วมมือจัดการเรียนการสอน               13 
รวมถึงใช้ศักยภาพอาจารย์ร่วมกัน เมื่อนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตร ี                        14 
จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลยัราชภฏั ในสว่นของหลักสูตรทีไ่ม่มีการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         15 
จะใช้เวลาเรียนประมาณ ๑ ปี ๘ เดือน ซึ่งสามารถส าเร็จการศึกษาได้ จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                          16 
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป 17 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีหลักสูตร Non - Degree 18 
สามารถด าเนินการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่รับสมัครนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือเรียนควบคู ่  19 
กันไปก่อนหลังจากนั้นจึงใช้วิธีการเทียบโอน ซึ่งอาจจะต้องศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  20 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การด าเนินการดังกล่าว 21 
เรียกว่า Pre - University เป็นลกัษณะหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 22 
              23 
มติที่ประชุม รับทราบ  24 
 25 
 ๕.๓ การแจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าคณะ 26 
 27 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีฝ่ายพัสดุ                   28 
กองนโยบายและแผน ได้มีหนังสือถึงแต่ละคณะเกี่ยวกับการให้แจ้งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าคณะ 29 
ซึ่งได้หารือกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการใช้ถ้อยค า 30 
ในบันทึกข้อความท่ีส่งให้แต่ละคณะนั้น เป็นถ้อยค าที่มาจากระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ กรณีที่ไม่ใช่ถ้อยค า                      31 
ที่อ้างอิงมาจากระเบียบ ข้อบังคับ เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 32 
         นายอนันต์ เม็กแสงนีน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สืบเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  33 
ได้มีการมอบอ านาจให้คณะสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีหนังสือขอให้34 
แต่ละคณะได้ส่งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าคณะ เพ่ือก ากับ ตรวจสอบ ดูแล การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 35 
หลังจากท่ีได้รายชื่อครบทุกคณะแล้วจะมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๖(๒๘๒)/๒๕๖๓ วันอังคารที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

       อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามที่ได้หารือร่วมกันได้ทราบว่า    1 
เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน2 
และถูกต้องจะได้หารือร่วมกันอีกครั้ง 3 
                 4 
มติที่ประชุม มอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย ประสานด าเนินการ  5 
 6 
 7 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๒ น. 8 

 9 

            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 10 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   11 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 12 

 13 

           ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 14 
         กรรมการและเลขานุการ 15 

           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     16 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
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ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 3 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   4 
------------------------ 5 

 6 
ผู้มาประชุม 7 
 8 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 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 สรุปการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 13 
วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เกี่ยวกับสถานการณ์14 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน      15 
โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม ่โดยประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) 16 
แบ่งระยะเวลาการเฝ้าระวังออกเป็น ๔ ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงเวลาที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 17 
เตรียมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ช่วงเวลาที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์18 
เริ่มดีขึ้นยังคงให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยภาพรวมให้ผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมควบคู่กับประกาศ 19 
ของแต่ละจังหวัด ช่วงเวลาที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลาย20 
มาตรการ และช่วงเวลา ๘ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นชว่งเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง                 21 
(Super Spreader) โดยขอให้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการรวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  22 
  ๑.๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ไดเ้ผยแพร่23 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 24 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน พนักงานสถาบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ จ านวน ๕๐ ราย                   25 
โดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จ านวน ๑ คน      26 
  ๑.๑.๓ การด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ                27 
(๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสู่ต าบล โดยมหาวิทยาลัยจะต้องช่วยเหลือประชาชน              28 
ในพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือต าบลที่รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 29 
และวิเทศสัมพันธ ์เป็นผู้รบัผิดชอบหลักรว่มกับสถาบันวิจยัและพัฒนาในการด าเนนิโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณ30 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้เข้าร่วมรับผิดชอบโครงการด้วย 31 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เดิมกรณีผู้สมัครคัดเลือก           32 
เข้าร่วมโครงการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนั้น ปัจจุบันส่วนกลางแจ้งวา่ ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ33 
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายโครงการจ้างงาน เพียงแต่เป็นโครงการส าหรับเยียวยาประชาชน 34 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ระบุไว้ว่า 35 
กรณีการด าเนินโครงการต่าง ๆ หากเกิดความซ้ าซ้อนกันจะไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้ประสานรายละเอียด 36 
เพ่ือออกประกาศของมหาวิทยาลัยให้เกิดความชัดเจน 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ๑.๑.๔ ตามที่ประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้หารือเกี่ยวกับการด าเนินวางแผน1 
ก่อสร้างศาลเจ้าปู่มัณฑิรา (เจ้าพ่อมันปลา) และมณฑปพระนาคปรกเมืองไพร ที่ประชุมได้เสนอแบบก่อสร้าง             2 
ซึ่งจะได้นิมนต์หลวงปู่สมสิทธิ์ รักขิตสีโร วัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง เพื่อดูสถานที่ส าหรับก่อสร้างดังกล่าว              3 
โดยจะได้ขอความร่วมมือ ขอแรงศรัทธา จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก               4 
ในการรับบริจาคตามก าลังศรัทธา เพ่ือความเป็นสิริมงคล  5 
                           6 
มติที่ประชุม รับทราบ 7 
  8 
 ๑.๒ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 9 
                             ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 10 
   11 
                              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีได้มีหนังสือ                 12 
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า คณะกรรมการมาตรฐาน            13 
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีความเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการ14 
ตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงที่อยู่ระหว่างการก าหนด15 
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ จึงมีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร พร้อมทั้ง     16 
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO ให้ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์17 
ของนักศึกษาปัจจุบันในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และผู้ที่ส าเร็จการศึกษา            18 
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครเข้าท างานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 19 
        20 
มติที่ประชุม รับทราบ 21 
                                   22 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 23 
 24 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  25 
ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ 26 
 27 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย             28 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที ่                     29 
๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ               30 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น 31 
        ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  32 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 33 
 34 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 35 
         - หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓๒ ข้อความเดิม “ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  36 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์” ข้อความใหม่ “ผู้มาประชุม  37 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์” 38 
   39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  1 
 2 
 ๓.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     3 
                                    4 
                                อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม5 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/(๒๘๙)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายแผนงาน6 
และนโยบาย กองนโยบายและแผน ได้เสนอ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา 7 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น าเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน8 
ที่ได้ทบทวน ปรบัแก้ไขเรียบร้อยแล้วสง่ข้อมูลให้ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในการนี้ 9 
จึงได้สรุปผลการทบทวนข้อมูลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภา10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในล าดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 11 
  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการสอบ IC3                   12 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งทุกคณะมีการจัดท าโครงการ เห็นควรให้คณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าโครงการ13 
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ในล าดับต่อไป เบื้องต้นได้หารือกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม 14 
และสื่อดจิิทัล โดยขอให้ศูนย์วิทยบริการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานทุกคณะในการจัดสอบดังกล่าว 15 
  อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาเทคโนโลยี             16 
สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง 17 
และอีกประเด็นโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ในประโนยุทธศาสตร์ที่ ๑ โดยปรับแก้ไขให้                   18 
อยู่ในเป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ข้อที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง 19 
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน  20 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการพัฒนาเทคโนโลยี             21 
สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลขออนุญาตได้ระบุไว้ในทั้งสองยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและนโยบายจะได้ปรับแก้ไข             22 
ใหเ้กิดความสอดคล้อง 23 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑24 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น                  25 
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งค่าเป้าหมายระบุไว้ จ านวน ๓๐ โครงการ เห็นควรน าโครงการมาบรรจุไว้ ในส่วน               26 
ของรายละเอียดอ่ืนขอให้พิจารณา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 27 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้ปรับแก้ไข                    28 
ตามข้อเสนอแนะและให้ตรวจสอบรายละเอียดร่วมกัน  29 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  กรณีคณะ หน่วยงาน                       30 
มีความประสงค์ปรับแก้ไขหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ สามารถแจ้งไปยังฝ่ายแผนงาน              31 
และนโยบาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.        32 
                            33 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานผู้รับผิดชอบปรับแก้ไข 34 
                ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนน าเสนอ 35 
                ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                              36 
 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๓.๒  ความคืบหน้าข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่ 1 
                               และหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  2 
   3 
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามทีส่ านักวิชาการ4 
และประมวลผล ได้จัดท าข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง                              5 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  จ านวนทั้งสิ้น ๖๒ หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตร                   6 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติรับทราบหลักสูตรแล้ว จ านวน ๓๗ หลักสูตร และยังไม่ได้รับอนุมัติรับทราบ7 
หลักสูตร จ านวน ๒๕ หลักสูตร โดยส านักวิชาการและประมวลผลได้ติดตามการด าเนินการ กรณหีลักสูตร                  8 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ส านักวิชาการและประมวลผลจะมีหนังสือแจ้งให้คณะทราบ เพ่ือประสานผู้รับผิดชอบ9 
หลักสูตรได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและให้น าส่งข้อมูลหนังสูตร ๑ เล่ม                10 
พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยังส านักวิชาการและประมวลผล เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบ CHECO เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว11 
จะแจ้งให้หลักสูตรทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันก่อนการ Submit ข้อมูลในระบบ โดยผู้รับผิดชอบ12 
ของส่วนกลางได้ให้ติดต่อประสานสอบถามความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการได้ผ่าน              13 
ทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งส านักวิชาการและประมวลผลได้ด าเนินการประสานอย่างต่อเนื่อง                  14 
จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      15 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีหลักสูตรมหาวิทยาลัย16 
มีการประสานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมสภาวิชาการและที่ประชุม   17 
สภามหาวิทยาลัยได้สอบถามและให้เร่งด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ครบก าหนดอายุของหลักสูตร   18 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การด าเนินการ                 19 
กรณีหลักสูตรที่ครบก าหนดอายุของหลักสูตรนั้น ส านักวิชาการและประมวลผลได้แจ้งไปยังคณะที่มีหลักสูตร              20 
ที่จะต้องพัฒนาตามวงรอบของหลักสูตร ๕ ปี หรือหลักสูตรใดมีการวางแผนพัฒนาก่อนวงรอบก็สามารถ21 
ด าเนินการได้เช่นกัน รายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้ติดต่อสอบถามที่ส านักวิชาการและประมวลผล รายละเอียด                  22 
ตามเอกสารที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น 23 
            24 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการส านักวิชาการและประมวลผล 25 
                 ได้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการด าเนินการของแต่ละคณะ 26 
 27 
 ๓.๓ ความคืบหน้าการเตรียมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU  28 
                             ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 29 
  30 
                               อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย                          31 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 32 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมช่วงบ่ายเริ่มด้วยการเสวนาทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         33 
และกิจกรรมภาคกลางคืนร่วมรับประทานอาหารและจับฉลากของขวัญ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๐ ชั้น               34 
มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด                    35 
ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในเท่านั้น จึงขอความร่วมมือได้ประชาสัมพันธ์               36 
ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                       37 
จะได้ประสานขออนุญาตจัดงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงนายอ าเภอเสลภูมิ เพ่ือพิจารณาในล าดับต่อไป 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด1 
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้ระบุไว้ว่าการจัดกิจกรรม2 
หรือการจัดงานจะต้องไม่เกิน ๓๐๐ คน การจัดงานจะเน้นรูปแบบความพอเพียง เนื่องจากอยู่ในห้วงวันราชภัฏ 3 
ในส่วนของกิจกรรมการเสวนาทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอความร่วมมือคณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วม4 
ฟังบรรยายพิเศษดังกล่าว          5 
   6 
มติที่ประชุม รับทราบ  7 
 8 
 ๓.๔ การด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 9 
                             ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      10 
 11 
              อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตให้แก้ไขชื่อ                  12 
ระเบียบวาระจากเดิม “พิจารณาแนวทางการด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                       13 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในอัตราที่สูงขึ้น (อัตราเงินเดือน ๑.๕ และ ๑.๗) เป็น “พิจารณาแนวทาง                           14 
การด าเนินการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”                      15 
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการด าเนินการดังกล่าว     16 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการขึ้นเงินเดือน    17 
ขอให้ทุกคนได้พิจารณาและรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะการขึ้นเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับพนักงาน18 
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑๗๕ คน จะเกิดผลกระทบระหว่างกลุ่มคนหรือไม่ เมื่อมีการข้ึนค่าจ้างและค่าตอบแทน             19 
ตามกรอบที่ได้รับจะต้องพิจารณาข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 20 
จะต้องระมัดระวังและค านึงถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา กรณีมีงบประมาณเพียงพอ21 
สามารถจ่ายได้ เพียงแต่ขอให้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความละเอียด ชัดเจน 22 
 23 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แก้ไขชื่อวาระเป็น “พิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 24 
                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดี 25 
                ฝ่ายวางแผนและพัฒนาร่วมกันจัดท าข้อมูลวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณ 26 
 27 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 28 
         29 
 ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมิน 30 
                             ความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 31 
 32 
              อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับ33 
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สอดคล้องกับนโยบาย                  34 
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงน าเสนอที่ประชุม     35 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ 36 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพิจารณาลงนาม37 
ประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามท่ีได้น าเสนอไปแล้วนั้น 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีเกณฑ์ตัวอ่ืน              1 
ที่เทียบเท่า CEFR ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสามารถสอบได้ทุกภาค เมื่อพิจารณาข้อ ๓ นักศึกษา                       2 
มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี หรือเป็นเกณฑ์                         3 
ข้อ ๓.๓ ที่ได้ก าหนดไว้ 4 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานที่รับเข้าท างาน                            5 
ส่วนใหญ่มีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการสอบตามมาตรฐานไม่เกิน ๒ ปี โดยเฉพาะข้อสอบที่เปน็การสอบ6 
มาตรฐานระดับสากล 7 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์ค าจันทร์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นข้อ ๓.๑                   8 
มีการแบ่งเกณฑ์ผลการทดสอบของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอ่ืนชัดเจน แต่ในข้อ ๓.๒  9 
ไม่ได้มีการแยกประเภทตามมาตรฐาน เห็นควรพิจารณา 10 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นข้อ ๓.๒ ขอค าแนะน า               11 
จากผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อมูลประกอบการด าเนินการ  12 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า (ร่าง) ประกาศ13 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ14 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศใช่หรือไม่    15 
ในส่วนของ ITA ที่มีข้อมูลลักษณะเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างไร 16 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามเกณฑ์ประกัน17 
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อ ๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 18 
เกณฑ์ระดับสถาบันมีการส่งเสริมให้มีการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนการส่งเสริม                   19 
ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ โดยตามเกณฑ์มาตรฐานได้ก าหนดไว้ว่า 20 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการวัดผล CEFR แบบ B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษา             21 
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรจะต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 22 
ของจ านวนผู้เข้าสอบ ที่ผ่านมามีการหารือร่วมกันเนื่องจากการผ่านเกณฑ์การทดสอบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก รวมถึง              23 
มีค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องจ่าย จึงพิจารณาโดยการพัฒนาข้อสอบของมหาวิทยาลัยเพ่ือเทียบเคียง ซึ่งรองอธิการบดี24 
ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว กรณีการสอบมีความจ าเป็นที่จะต้องระบุในใบทรานสคริปส์หรือไม่ 25 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแนวทางและการปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย   26 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  กรณีท่ีจะต้องด าเนินการ    27 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้ มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถ                     28 
ด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น 29 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นข้อ ๒ นักศึกษาตั้งแต่                    30 
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปหรือไม่ เนื่องจากนักศึกษาของคณะครุศาสตร์มีหลักสูตร ๕ ปี ในส่วน                     31 
ข้อที่ ๓ ที่ได้ระบุไว้นั้น ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ได้ระบุว่าจะต้องเข้าทดสอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์                    32 
ทั้งนี้เกณฑ์การประกันคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ด าเนินการในขั้นตอนใด ที่ผ่านมาได้มอบหมาย               33 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ เพ่ือส่งข้อมูลเกณฑ์ดังกล่าวให้ สป.อว. รับทราบ 34 
   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการพัฒนาศักยภาพ                 35 
ผู้เรียนทุกด้าน เป็นการออกแบบที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการด าเนินการทั้งผลลัพธ์และกระบวนการ                    36 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  37 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

   อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบตัิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา1 
ไม่ไดร้ะบุว่าจะต้องเข้าทดสอบทุกคน แต่ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ว่านักศึกษาปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔             2 
มีการระบุไว้ชัดเจน จึงขอให้ได้พิจารณารายละเอียดให้เกิดความสอดคล้องกัน 3 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เห็นควรพิจารณา4 
ข้อกฎหมายประกอบด้วยทั้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 5 
เนื่องจากประกาศดังกล่าวย้อนหลังปี ๒๕๖๑ ขอให้ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาให้รอบคอบ   6 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา                        7 
ปี ๒๕๖๑ ยังไม่ส าเร็จการศึกษาใช่หรือไม่ ในส่วนของประเด็นกฎหมายที่คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ได้ให้                        8 
ข้อเสนอแนะไว้ ขอให้พิจารณาด าเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  9 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ถูกต้อง10 
จะได้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ11 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปทบทวนรายละเอียดตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการบริหาร 12 
มหาวิทยาลัย และขออนุญาตน าเสนอต่อที่ประชุมในวาระสืบเนื่องต่อไป 13 
     14 
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยหลักการ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 15 
               ปรับแก้ไข ทบทวนข้อมูลตามข้อเสนอแนะ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร                    16 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวาระสืบเนื่องในคราวประชุมถัดไป 17 
   18 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 19 
 20 
 ๕.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าค าสั่งหรือออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  21 
                             และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  22 
 23 
                              ผูช้่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการด าเนินการ             24 
ที่เก่ียวกับการจัดท าค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ25 
กฎหมาย ในส่วนของการจัดท าค าสั่งของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้คณบดีได้เข้ามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ                 26 
ในการก ากับ ดูแล รวมถึงให้คณะ หน่วยงานที่ได้ด าเนินการในการจัดท าค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 27 
ได้ให้ฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูล เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  28 
              29 
มติที่ประชุม รับทราบและหารือร่วมกันอีกครั้ง  30 
  31 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๘ น. 32 
 33 
            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 34 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   35 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 36 
 37 
 38 

           ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 39 
         กรรมการและเลขานุการ 40 

           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม   41 
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