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๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   ก ามันตะคุณ  15 
๔. อาจารย์ ดร.การุณ    พงศ์ศาสตร์ 16 
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๑. อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ ประชุม On line 10 
๒. อาจารย์วัลลักษณ์   เที่ยงดาห์ ประชุม On line 11 
๓. อาจารย์วรพจน์    พรหมจักร ประชุม On line 12 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย    อาจกล้า  ประชุม On line 13 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  รัตนสุข  ประชุม On line 14 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์    ศิริทิพย์  ประชุม On line 15 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา   ไร่ขาม  ประชุม On line 16 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์  คณาศรี  ประชุม On line 17 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  หงส์ทองค า ประชุม On line 18 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์   สมพร  ประชุม On line 19 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์   ประชุม On line 20 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์       ปัญจะ กลิ่นเกษร ประชุม On line 21 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท.จิตกรณ์   เพชรภักดี ประชุม On line 22 
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๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  สังฆะมณี ประชุม On line 24 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์    ชนะนิล  ประชุม On line 25 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  มงคลเกษตร ประชุม On line 26 
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๒๑. อาจารย์ ดร.สัญชัย     ฮามค าไพ 30 
๒๒. อาจารย์ ดร.สรรเพชญ     นิลผาย  ประชุม On line 31 
๒๓. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย   ดาเชิงเขา ประชุม On line 32 
๒๔. อาจารย์ ดร.ชินานาตย์   ไกรนารถ ประชุม On line 33 
๒๕. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์     เวทย์ศิริยานันท์ ประชุม On line 34 
๒๖. อาจารย์ ดร.ปภาภร     จันทะวงศ์ฤทธิ์ ประชุม On line 35 
๒๗. อาจารย์ ดร.อริย์ธัช   สนัย  ประชุม On line 36 
๒๘. อาจารย์ ดร.นภศูล     ศิริจันทร์ ประชุม On line 37 
๒๙. อาจารย์ ดร.จรัญญา   กุลยะ  ประชุม On line 38 
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๓๐. อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์     รัตโน  ประชุม On line 1 
๓๑. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์   สาระพล  ประชุม On line 2 
๓๒. อาจารย์ ดร.เกษร     เมรัตน์  ประชุม On line 3 
๓๓. อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก      ไพรีพินาศ ประชุม On line 4 
๓๔. อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ   ขันธุแสง  ประชุม On line 5 
๓๕. อาจารย์เชษฐพัฒน์   สิริวัฒนตระการ 6 
๓๖. อาจารย์ณัฐวุฒิ    สุทธิบาก 7 
๓๗. อาจารย์ภาสกร    เดชโค้น 8 
๓๘. อาจารย์ปรมัตถ์      โพดาพล  ประชุม On line 9 
๓๙. อาจารย์ก้องเกียรติ   สุขเกษม  ประชุม On line 10 
๔๐. อาจารย์ยุทธพันธ์    ค าวัน  ประชุม On line 11 
๔๑. อาจารย์อณิสณี    แทนอาษา ประชุม On line 12 
๔๒. อาจารย์ศิริกัญญา   วรชิน  ประชุม On line 13 
๔๓. อาจารย์มณีนุช    ฉวีวงศ ์  ประชุม On line 14 
๔๔. อาจารย์นนทนันท์   พลพันธ์  ประชุม On line 15 
๔๕. อาจารย์พนิดา      ชูเวช  ประชุม On line 16 
๔๖. อาจารย์นนทิพัฒน์     ไชยโสดา ประชุม On line 17 
๔๗. อาจารย์ธภัทร      สุวรรณโคตา ประชุม On line 18 
๔๘. อาจารย์จิตรลดา    บานแบ่ง ประชุม On line 19 
๔๙. อาจารย์ธนวัน      สุทธิมูล  ประชุม On line 20 
๕๐. อาจารย์ฉัตรกมล     อนนตะชัย ประชุม On line 21 
๕๑. อาจารย์ฉัตรลดา    ดีพร้อม  ประชุม On line 22 
๕๒. อาจารย์สุขสันต์    ทับทิมหิน ประชุม On line 23 
๕๓. อาจารย์อรัญ      อรัญมาตย์ ประชุม On line 24 
๕๔. อาจารย์วันทนีย์    บุญหล้า  ประชุม On line 25 
๕๕. อาจารย์นิวัฒน์    วงศ์ใหญ่  ประชุม On line 26 
๕๖. อาจารย์อาทิตย์      บุดดาดวง ประชุม On line 27 
๕๗. อาจารย์สุกัญญา    กฤตาคม ประชุม On line 28 
๕๘. อาจารย์หยกขาว    สมหวัง  ประชุม On line 29 
๕๙. Mr.Linh Duy Nugyen     ประชุม On line 30 
๖๐. อาจารย์วรีกรณ์    การดี  ประชุม On line 31 
๖๑. อาจารย์วิวัฒนา    เย็นวัฒนา ประชุม On line 32 
๖๒. อาจารย์ชุติพร      นครศรี  ประชุม On line 33 
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ผู้ไม่มาประชุม (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 35 
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๑. อาจารย์ ดร.เอ้ือมพร   จันทร์สองดวง  37 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ  จุลละนันทน์ 38 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ   ศรีพนา 39 
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๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  ภูสีฤทธิ์ 1 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิณ  บรรณกิจ 2 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.เอกบดินทร์   กลิ่นเกสร 3 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ   นรากุลนันท์ 4 
๘. อาจารย์ ดร.พุทธพรรณี   บุญมาก 5 
๙. อาจารย์ ดร.อรัทยา   ถนอมเมฆ 6 
๑๐. อาจารย์ ดร.ธนัย     สุรศิลป์ 7 
๑๑. อาจารย์ ดร.กฤษธชัย   สารกุล 8 
๑๒. อาจารย์ ดร.สุชีลา   ตาลค าไพ 9 
๑๓. อาจารย์ ดร.สุรัมภา   เจริญสุข  แก้ววงษ์ 10 
๑๔. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย   ดาเชิงเขา 11 
๑๕. อาจารย์นัฐนิชา    จันทร์ศรี 12 
๑๖. อาจารย์เกศกนก     หาทรัพย์ 13 
๑๗. อาจารย์ณมน    ธนินธญางกูร 14 
๑๘. อาจารย์ชัญญาภัค   ศิริภักดิ์ 15 
๑๙. อาจารย์ยุทธจักร    ล าจวนจิตร์ 16 
๒๐. อาจารย์ปริวัตร    ปาโส 17 
๒๑. อาจารย์พัชราวรรณ   จันทร์เพชร 18 
๒๒. Mr.William  Robert  Varie 19 
๒๓. อาจารย์วรรณภัทรพร   ศิริโพธิ์แก้ว ลาศึกษาต่อ 20 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล   แก้ววงษ์  ลาศึกษาต่อ 21 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรัตน์  ศิริสุวรรณ ลาศึกษาต่อ 22 
๒๖. อาจารย์อนงค์ศรี    จันทะคัด ลาศึกษาต่อ 23 
๒๗. อาจารย์รชยา      พรมวงศ์  ลาศึกษาต่อ 24 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศิลป์  พลแดง  ลาศึกษาต่อ 25 
๒๙. อาจารย์ปิยะนุช    ภูทองขาว ลาศึกษาต่อ 26 
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ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 

 5 
---------------------------------- 6 

 7 
ผู้มาประชุม (คณะพยาบาลศาสตร์) 8 
 9 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ  ประชุม On line 10 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย   พงษ์แก้ว ประชุม On line 11 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง ประชุม On line 12 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา   พลพุทธา ประชุม On line 13 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน ประชุม On line 14 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  อาษาธง  ประชุม On line 15 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา   โพธิ์ศรี  ประชุม On line 16 
๘. อาจารย์กุมาลีพร    ตรีสอน  ประชุม On line 17 
๙. อาจารย์ชนิดาวดี    สายืน  ประชุม On line 18 
๑๐. อาจารย์กรกนก    ตระกูลการ ประชุม On line 19 
๑๑. อาจารย์บุณยดา    วงค์พิมล ประชุม On line 20 
๑๒. อาจารย์ณิชพันธุ์ระวี   เพ็งพล  ประชุม On line 21 
๑๓. อาจารย์สมหมาย    กุมผัน  ประชุม On line 22 
๑๔. อาจารย์วิภาพร    จันทนาม ประชุม On line 23 
๑๕. อาจารย์พรรณงาม   วรรณพฤกษ์ ประชุม On line 24 
๑๖. อาจารย์ณัฐิกา    ราชบุตร  ประชุม On line 25 
๑๗. อาจารย์ช่อทิพย์    แตงพันธ์ ประชุม On line 26 
๑๘. อาจารย์วาสนา      สุระภักดิ์ ประชุม On line 27 
๑๙. อาจารย์กิรณานันท์   สนธิธรรม  ประชุม On line 28 
๒๐. อาจารย์เครือวัลย์    ดิษเจริญ  ประชุม On line 29 
๒๑. อาจารย์พรรวินท์    ธนินธิติพงศ์ ประชุม On line 30 

 31 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะพยาบาลศาสตร์) 32 
 33 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์ 34 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ 35 
๓. อาจารย์สุรีพร    ศรีโพธิ์อุ่น 36 
๔. อาจารย์อัจฉรา    วริลุน 37 
๕. อาจารย์ยุวดี    บาคาล 38 
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๖. อาจารย์ล าพงษ์    ศรีวงค์ชัย 1 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิรันดร์  อุดมถาวรสุข 2 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์  เจริญแสน 3 
๙. อาจารย์โชติระวี    อินจ าปา 4 
๑๐. อาจารย์ทองมี    ผลาผล 5 
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ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  3 

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 

 5 
---------------------------------- 6 

 7 
ผู้มาประชุม (คณะครุศาสตร์) 8 
 9 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์ ประชุม On line 10 
๒. อาจารย์ราชันย์    เจริญแก่นทราย ประชุม On line 11 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค์ ประชุม On line 12 
๔. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์   บุตรทองทิม ประชุม On line 13 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ   จันตะคุณ ประชุม On line 14 
๖. อาจารย์ส าเนียง    จุลเสริม  ประชุม On line 15 
๗. อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์   ชมพูพาทย์ ประชุม On line 16 
๘. อาจารย์รุจิเรข    บุญกาพิมพ์ ประชุม On line 17 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ 18 
๑๐. อาจารย์ ดร.พิริยา     พิทยาวัฒนชัย 19 
๑๑. อาจารย์ ดร.เกศินี   ศรีวงค์ษา 20 
๑๒. อาจารย์ชญตว์     อินทร์ชา 21 
๑๓. อาจารย์กนกวรรณ   แก่นนาค า 22 
๑๔. อาจารย์นันทวัน     เจ๊กจันทึก 23 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ 24 
๑๖. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ   สอนจันทร์ 25 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  ประชุม On line 26 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์  ประชุม On line 27 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา ประชุม On line 28 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร  ประชุม On line 29 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ ประชุม On line 30 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาต ิ  ชาญวิจิตร ประชุม On line 31 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน  ประชุม On line 32 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ    วรรณภักดี  ภูมิพันธ์ ประชุม On line 33 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิศ          โนมะยา ฟลอส์ซี ประชุม On line 34 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวะโรจ    วรรณจันทร์ ประชุม On line 35 
๒๖. อาจารย์ ดร.กัญญาวดี   แสงงาม  ประชุม On line 36 
๒๗. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา   ปรีดาพันธุ์ ประชุม On line 37 
๒๘. อาจารย์ ดร.บพิตร   เค้าหัน  ประชุม On line 38 
๒๙. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ     รักษ์แพทย์ ประชุม On line 39 
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๓๐. อาจารย์ ดร.หทัย    น้อยสมบัติ ประชุม On line 1 
๓๑. อาจารย์ ดร.ทนันยา     ค าคุ้ม  ประชุม On line 2 
๓๒. อาจารย์อุมาพร      ไวยารัตน์ ประชุม On line 3 
๓๓. อาจารย์จักรพัฒน์   ภูมิพันธ์  ประชุม On line 4 
๓๔. อาจารย์อ านาจ      ถามะพันธ์ ประชุม On line 5 
๓๕. อาจารย์สุรเชษฐ์    อินธิแสง  ประชุม On line 6 
๓๖. อาจารย์ทิวาพร      อรรคอ านวย ประชุม On line 7 
๓๗. อาจารย์ธรรมชาติ     ถามะพันธ์ ประชุม On line 8 
๓๘. อาจารย์เพ่ิมพร    สุ่มมาตย์ ประชุม On line 9 
๓๙. อาจารย์กีรภัทร    จรรยาค านึง ประชุม On line 10 
๔๐. อาจารย์ชัชวาล    สร้อยกุดเรือ ประชุม On line 11 
๔๑. อาจารย์เจษฎ์บดินทร์   จิตต์โศภิตานนท์ ประชุม On line 12 
๔๒. อาจารย์ปิยะธิดา     ชนะพันธ์ ประชุม On line 13 
๔๓. อาจารย์ธนิกานต์     ศิริภักดิ์   ประชุม On line 14 
๔๔. อาจารย์ทแกล้ว    แกล้วกล้า ประชุม On line 15 
๔๕. อาจารย์เมตตา    ฟองฤทธิ์ ประชุม On line 16 
๔๖. อาจารย์การุณา     แก้วนิมิต ประชุม On line 17 
๔๗. อาจารย์ธวัชชัย    เหล่าสงคราม ประชุม On line 18 
๔๘. อาจารย์ดวงทิพย์    วงศ์นาค  ประชุม On line 19 
๔๙. อาจารย์สันติ    ทิพนา  ประชุม On line 20 
๕๐. อาจารย์ภัทรพร    ผลดี  ประชุม On line 21 
๕๑. อาจารย์อัธยา      เมิดไธสง ประชุม On line 22 
๕๒. อาจารย์นุชรินทร์     มิ่งโอโล  ประชุม On line 23 
๕๓. อาจารย์อัจนา    น้อยบุดดี ประชุม On line 24 
๕๔. อาจารย์กฤษฎาภรณ์   จันตะคุณ ประชุม On line 25 
๕๕. อาจารย์วิชิต    ถิรเดโชชัย ประชุม On line 26 
๕๖. อาจารย์ชมบุญ    สุทธิปัญโญ ประชุม On line 27 
๕๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ดีไม่น้อย  ประชุม On line 28 
๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ   รสจันทร์  ประชุม On line 29 
๕๙. อาจารย์ ดร.ภัทรวรรณ   ค าแปล  ประชุม On line 30 
๖๐. อาจารย์ศาสตราวิทย์   วงศ์บุตรลีวัฒนา ประชุม On line 31 
๖๑. อาจารย์ศิมาวรรณ   โฮมแพน  ประชุม On line 32 
๖๒. อาจารย์ตันติกร      ภูเกิดพิมพ์ ประชุม On line 33 
๖๓. อาจารย์พันธ์ทิพา    คนฉลาด ประชุม On line 34 
๖๔. อาจารย์นุจิรา    สุวรรณโท ประชุม On line 35 
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ผู้ไม่มาประชุม (คณะครุศาสตร์) 1 
 2 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์ 3 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัณยาภรณ์  นวลสิงห ์4 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงจันทร์    กะลาม 5 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด 6 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก 7 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ 8 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เศษฐจ านง 9 
๘. อาจารย์ ดร.พรชัย     ผาดไธสง 10 
๙. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก   อ าภา 11 
๑๐. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย   ศิลปโชค 12 
๑๑. อาจารย์ปิยธิดา    ศรีศิริ 13 
๑๒. อาจารย์กิ่งดาว    ดลเจิม 14 
๑๓. อาจารย์จิรวัฒน์      เย็นใส 15 
๑๔. อาจารย์ประเสริฐ     สุทธิประภา 16 
๑๕. อาจารย์เฉลิมวุฒิ    ศุภสุข 17 
๑๖. อาจารย์รัชฎาพร    ศรีพิบูลย์ 18 
๑๗. อาจารย์พรนวลผจง    หลวงวังโพธิ ์19 
๑๘. อาจารย์นธภร    ไชยธรรม 20 
๑๙. อาจารย์มนตรี    เตียนพลกรัง 21 
๒๐. อาจารย์พิสิฐ    พินิจสกุล 22 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์ 23 
๒๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  น านาผล 24 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  สาระขันธ์ 25 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์  ปานทอง 26 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร  บุญทวี 27 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา     ชัยสวัสดิ ์28 
๒๗. อาจารย์ ดร.มนชิดา      ภูมิพยัคฆ์ 29 
๒๘. อาจารย์ศุภชัย      ราชอาจ 30 
๒๙. อาจารย์จุฑามาศ    ภูเกิดพิมพ์ 31 
๓๐. อาจารย์เชอรี่    เกษมสุขส าราญ 32 
๓๑. อาจารย์อุไรวรรณ   นาสิงห์ทอง 33 
๓๒. อาจารย์พรหมลิขิต    จิตจักร 34 
๓๓. อาจารย์สุรางรัตน์   แบมขุนทด 35 
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ชนะนิล   ลาศึกษาต่อ 36 
๓๕. อาจารย์หนึ่งฤทัย    ม่วงเย็น   ลาศึกษาต่อ 37 
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงษ์   ร่มแก้ว   ลาศึกษาต่อ 38 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา  ถิรเดโชชัย  ลาศึกษาต่อ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๘. อาจารย์คชษิณ    สุวิชา   ลาศึกษาต่อ 1 
๓๙. ว่าที่ ร.ต.หญิง โชติกา   แก้วแกมเกษ  ลาศึกษาต่อ 2 
๔๐. อาจารย์ฟ้าสวย    ตรีโอษฐ์   ลาศึกษาต่อ 3 

 4 
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รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 2 

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

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 

 5 
---------------------------------- 6 

 7 
ผู้มาประชุม (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 8 
 9 

๑. อาจารย์อัจฉรียา     พัฒนสระคู ประชุม On line 10 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา   พิมทา  ประชุม On line 11 
๓. อาจารย์ ดร.ภัทริยา   พรหมราษฎร์ ประชุม On line 12 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุติมา   ฮามค าไพ ประชุม On line 13 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร     แก้วสะอาด ประชุม On line 14 
๖. อาจารย์ ดร.วรรณษา   วังแสนแก้ว ประชุม On line 15 
๗. อาจารย์ ดร.ภัทริกา   ชินช่าง  ประชุม On line 16 
๘. อาจารย์ ดร.มงคล   เอกพันธ์  ประชุม On line 17 
๙. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์     ภักดีวุฒิ  ประชุม On line 18 
๑๐. อาจารย์สิทธิศักดิ์    เตียงงา  ประชุม On line 19 
๑๑. อาจารย์รุ่งอรุณ    ศุภกฤตอนันต์ ประชุม On line 20 
๑๒. อาจารย์กนกวรรณกรณ์     หลวงวังโพธิ ์ ประชุม On line 21 
๑๓. อาจารย์ตรีธิดา      บุญทศ  ประชุม On line 22 
๑๔. อาจารย์จีระพัฒน์     จูมกุมาร  ประชุม On line 23 
๑๕. อาจารย์สุพจน์      บัวเลิง  ประชุม On line 24 
๑๖. อาจารย์จารุวรรณ     สุภาชัยวัฒน ์ ประชุม On line 25 
๑๗. อาจารย์เขมวิทย์    จิตตะยโสธร 26 
๑๘. อาจารย์ศศิกาญจน์     มุสิกวรรณวัฒน์ 27 
๑๙. อาจารย์ดวงดาว     ภูครองจิตร 28 
๒๐. อาจารย์นุชศรา      นันโท  ประชุม On line 29 
๒๑. อาจารย์ดวงเดือน     เภตรา  ประชุม On line 30 
๒๒. อาจารย์อัจฉราภรณ์   จุฑาผาด  ประชุม On line 31 
๒๓. อาจารย์รุ่งวิทย์    ตรีกุล  ประชุม On line 32 
๒๔. อาจารย์สายรุ้ง      ธรณี  ประชุม On line 33 
๒๕. อาจารย์สุริยาวุธ    ธรณี  ประชุม On line 34 
๒๖. อาจารย์พรรณภา     สังฆะมณี ประชุม On line 35 
๒๗. อาจารย์สิรวิชญ์      ปิ่นค า  ประชุม On line 36 
๒๘. อาจารย์อุณนดาทร   มูลเพ็ญ  ประชุม On line 37 
๒๙. อาจารย์สุธาสินี    วังคะฮาต ประชุม On line 38 

 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผู้ไม่มาประชุม (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 1 
 2 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ    โพนศิริ 3 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง    ศรีธรราษฎร์ 4 
๓. อาจารย์ญาณกร     เขตศิริสุข 5 
๔. อาจารย์รักษดาวัลย์   ศิริตาค า 6 
๕. อาจารย์เกรียงไกร     กันแก้ว 7 
๖. อาจารย์จุฑารัตน์     จิตต์ถนอม 8 
๗. อาจารย์ปริเยศ      พรหมประสิทธิ์ 9 
๘. อาจารย์มณฑิรา    มณีแสง 10 
๙. อาจารย์อินทร์      อินอุ่นโชติ 11 
๑๐. อาจารย์สุนันวดี      พละศักดิ์ ลาศึกษาต่อ 12 

 13 
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 34 
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รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 2 

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

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 

 5 
---------------------------------- 6 

 7 
ผู้มาประชุม (คณะนิติรัฐศาสตร์) 8 
 9 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ ประชุม On line 10 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง ประชุม On line 11 
๓. อาจารย์สุพัฒนา    ศรีบุตรดี 12 
๔. อาจารย์วุฒิชัย    ตาลเพชร ประชุม On line 13 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  สนวา 14 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง ประชุม On line 15 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา   สุขเพิ่ม  ประชุม On line 16 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์    แสงเรณู  ประชุม On line 17 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ  ประชุม On line 18 
๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร   ไชยวิเศษ ประชุม On line 19 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์    สินธุเดช  ประชุม On line 20 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต. พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์ 21 
๑๒. อาจารย์ณัฐพงษ์     ราชม ี  ประชุม On line 22 
๑๓. อาจารย์ริยา    เด็ดขาด  ประชุม On line 23 

 24 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะนิติรัฐศาสตร์) 25 
 26 

๑. อาจารย์ปิ่นบุญญา     ล ามะนา 27 
๒. อาจารย์นภัสภรณ์   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 28 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี 29 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์    นิลผาย 30 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ    31 
๖. อาจารย์ปฏิวัติ    ธีระวิชชากูร ลาศึกษาต่อ 32 

 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 2 

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

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 

 5 
---------------------------------- 6 

 7 
ผู้มาประชุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 8 
 9 

๑. อาจารย์ ดร.ธีรพล   สืบชมภู  ประชุม On line 10 
๒. อาจารย์ณัฐธิดา    บุตรพรม ประชุม On line 11 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  ประชุม On line 12 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ  วังโน  ประชุม On line 13 
๕. อาจารย์ ดร.ประมูล     สุขสกาวผ่อง ประชุม On line 14 
๖. อาจารย์ ดร.ศิริญญา   อ่อนอัฐ  ประชุม On line 15 
๗. อาจารย์กล้า    ภูมิพยัคฆ์ ประชุม On line 16 
๘. อาจารย์วาทินี      ดวงอ่อนนาม ประชุม On line 17 
๙. อาจารย์ชาตรี    ทองวรรณ 18 

 19 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 20 
 21 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด 22 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  สุพะก า 23 

 24 
 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พิธีการก่อนการประชุม 1 
 2 
๑. แสดงความยินดีกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 3 
 4 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประธานสภา5 
คณาจารย์และข้าราชการ 6 
 7 
๒. แสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้ 8 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ  พรหมนิกร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริต  ควนิรัมย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์ 

 9 

๓. แสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ดังนี้ 10 

 11 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  12 
 13 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 
ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าบุคลากรมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัย15 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  16 
 17 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 18 
 19 
      ๑.๑ แนะน าอาจารย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 20 
 21 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แนะน าอาจารย์22 
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 23 
 24 

 25 
มติที่ประชุม รับทราบ 26 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 

๑ อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ  สอนจันทร์ คณะครุศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ อาจารย์ภาสกร  เดชโค้น 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

๒ อาจารย์วาสนา  สุระภักดิ์ 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
คณะพยาบาลศาสตร์ 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๒ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  1 
        สยามบรมราชกุมารี 2 
 3 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่  4 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดหอโหวด5 
๑๐๑ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการด าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี 6 
มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม และกองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 7 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  8 
ก ามันตะคุณ และอาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ พร้อมทั้งนักศึกษาต่างชาติ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ9 
ร้อยเอ็ดร่วมรับเสด็จฯ  และอาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ10 
การบัญชี ได้ช่วยงานจังหวัดร้อยเอ็ดในการต้อนรับแขกและจัดสถานที่เพ่ือรับสเด็จฯ ณ หอโหวด๑๐๑ และ11 
อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้ร่วมรับเสด็จฯ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม    12 
 13 
มติที่ประชุม รับทราบ  14 
 15 
      ๑.๓ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ 16 
        “The 4rd Roi Et Rajabhat University National and  17 
        International Conference on Education and Technology  18 
        Research (RERU ICET IIII) : New Normal  19 
 20 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย21 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ “The 4rd  22 
Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology 23 
Research (RERU ICET IIII) : New Normal ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 24 
โดยเชิญ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากร 25 
บรรยายในหัวข้อ Smart City ซึ่งการประชุมวิชาการได้ด าเนินการถ่ายทอดไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 26 
ได้แก่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น การประชุมได้ด าเนินงานไป27 
ด้วยความเรียบร้อย และได้รับความชื่นชมจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม 28 
 29 
มติที่ประชุม รับทราบ 30 
 31 
      ๑.๔ ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 32 
 33 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนา34 
นักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ35 
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการไป36 
ด้วยความเรียบร้อย  37 
 38 
มติที่ประชุม รับทราบ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๕ แต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณบดีคณะ3 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่งคณบดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ4 
ร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ด ารงต าแหน่ง รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ5 
วิทยาศาสตร์  6 
 7 
มติที่ประชุม รับทราบ 8 
 9 
      ๑.๖ แต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ 10 
 11 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณบดี 12 
คณะครุศาสตร์ ได้ครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่งคณบด ีในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  13 
จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ด ารงต าแหน่ง รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ 14 
 15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
      ๑.๗ รายงานการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล 18 
        และการผดุงครรถ์ 19 
 20 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี 21 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้สภาการ22 
พยาบาล รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรถ์ นั้น สภาการพยาบาล ได้ให้การรับรอง23 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา ๕ ปีการศึกษา 24 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และให้ความเห็นชอบจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 25 
จ านวน ๗๐ คน/ปี 26 
 27 
มติที่ประชุม รับทราบ 28 
 29 
      ๑.๘ การยืมเงินทดรองจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 
 31 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัย32 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดการคืนเงินทดรองจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม33 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันสิ้นสุดการตัดยอดกันเงินส าหรับการด าเนินโครงการฯ 34 
ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหากโครงการใดที่ได้ด าเนินการตัดยอดเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งด าเนินการส่ง35 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามกรอบเวลาที่ฝ่ ายการเงินได้ก าหนด หากด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด36 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหักเงินเดือนลูกหนี้เงินยืม ทั้งนี้ฝ่ายการเงินจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้เงินยืมทราบอีก37 
ครั้ง 38 
 39 
มติที่ประชุม รับทราบ 40 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๙ ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔    1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์4 
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงเลื่อนก าหนดวันเปิด5 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส6 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม7 
โรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการจัดหาวัคซีนให้บุคลากรและนักศึกษาโดยเร็ว 8 
 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
      ๑.๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบท่ี ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 15 
โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตามแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากการ16 
ด าเนินการประเมินในระดับคณะ บางคณะได้ออกแบบฟอร์มการประเมินแยกต่างหากซึ่งไม่สอดคล้องกับ17 
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งผลให้ค่าน้ าหนักของคะแนนการประเมินของแต่ละคณะไม่18 
เหมือนกัน โดยคณะกรรมการพิจารการการเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้ด าเนินการจัดสรรกรอบเงินงบประมาณลงไปยัง19 
ระดับคณะ และมอบหมายให้แต่ละคณะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกรอบ20 
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร และส่งผลการประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการ21 
ประเมินในระดับคณะ ดังนั้น เพ่ือให้การการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปใน22 
ทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแบบฟอร์มการประเมินผลการ23 
ปฏิบัติงาน และน าร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล24 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป 25 
 26 
มติที่ประชุม รับทราบ 27 
 28 
      ๑.๑๑ การสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน ของสายวิชาการ  29 
 30 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่31 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ปัจจุบันมีอาจารย์ที่ได้รับ32 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๑๐๑ คน ต าแหน่งรอง33 
ศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน อยู่ระหว่างกระบวนการ ๖ คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จ านวน ๓ คน ผู้ช่วย34 
ศาสตราจารย์ จ านวน ๓ คน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมการสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของสายวิชาการให้มี35 
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จะจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน กพอ.๐๓ โดยประสาน 36 
ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี เสนาะเมือง เป็นวิทยากรในการอบรม รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 37 
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      ๑.๑๒ การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 
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        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้3 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณลงน้อยมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 7 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 
มหาวิทยาลัยก็ได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ เป็นเงิน9 
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ได้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ผู้รับจ้างก่อสร้าง10 
ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง11 
เรียบร้อยแล้ว และในส่วนการด าเนินการก่อสร้างอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 12 
        - โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ด้านหลังมหาวิทยาลัยได้ด าเนินปรับปรุง13 
บ่อดินเดิมขุดลอกท าเป็นสระแก้มลิงเพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับน้ าของมหาวิทยาลัย และได้มีการปรับปรุงระบบระบาย14 
น้ า ระบบไฟส่องสว่างถนนรอบมหาวิทยาลัยโดยได้มีการปรับย้ายต าแหน่งเสาไฟจากเดิมติดตั้งไว้ด้านข้างริมถนน 15 
ย้ายมาติดตั้งที่เกาะกลางถนนแทน และได้วางแผนการประบปรุงผิวถนนรอบวงเวียนด้านหน้าอาคาร16 
อเนกประสงค์ 17 
        - โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ์ 18 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 19 
 20 
มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 22 
      ๑.๑๓ สรุปจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ23 
ร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  24 
 25 
      อาจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัว26 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 27 
 28 
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ดังนี้ 11 
       ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 12 
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สนใจการจัดโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานการด าเนินโครงการร่วมกับศูนย์วิทยบริการ 36 
        ๖. การแจกชุดกีฬาให้กับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยส านัก37 
กิจการนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ก าหดวันแจกชุดกีฬา ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 38 
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        ๗. การเดินทางเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือให้สอดคล้องกับการ1 
ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ของจังวัดร้อยเอ็ด โดยก าหนดให้2 
นักศึกษาที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ก่อนเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้รายงานตัวแจ้งข้อมูลโดย3 
วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ 4 
มิถุนายน ๒๕๖๔  5 
        ๘. การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  6 
         - วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอใช้พ้ืนที่ชั้น ๑ อาคาร7 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด8 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในต าบลเกาะแก้วและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่9 
ให้บริการหน้าเค้าเตอร์ 10 
         - การส ารวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ 11 
(COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถแจ้งความประสงค์การรับวัคซีน ณ ฝ่ายเลขานุการ 12 
ส านักงานอธิการบดี โดย คุณนิศรา  วงสุเพ็ง เป็นผู้ประสานงานข้อมูลผู้ประสงค์รับวัคซีนกับโรงพยาบาลเสลภูมิ 13 
         - วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเสลภูมิ จะมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ14 
ไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๒ ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสาขาวิชา15 
สาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 16 
 17 
มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 19 
      ๑.๑๖ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  20 
 21 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ22 
ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้การด าเนินงานส่วนราชการในจังหวัด23 
ร้อยเอ็ดด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 24 

๑. การประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 25 
๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ก าหนดการประชุมในทุกวันพุธ เพ่ือเป็นการเตรียมการและเป็นการเฝ้า26 
ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้ ขอความร่วมมือบุคลากรและ27 
นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) 28 
และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้วางแผนในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดให้ครบ ๗๐๐,๐๐๐ โดส ภายในเดือน29 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยกลุ่มเป้าหมายแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุ 30 

๒. กิจกรรมการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  31 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีการแจกกล้าพันธุ์ไม้และแจกถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มที่ได้รับ32 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 33 
 34 
มติที่ประชุม รับทราบ 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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      ๑.๑๗ โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  1 
 2 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ3 
ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้จัดโครงการ U2T 4 
มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และ5 
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชนในท้องที่ มีวัตถุประสงคด์ังนี้ 6 

- ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัย 7 

(System Integrator) 8 
- การจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) 9 
- ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม ่และ นักศึกษา ให้มีงานท า 10 

และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน  11 
- ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 12 

 13 
มติที่ประชุม รับทราบ 14 
 15 
      ๑.๑๘ โครงการพัฒนางานวิจัย สู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ 16 
 17 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สถาบันวิจัยและ18 
พัฒนา ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนางานวิจัย สู่การพัฒนาชุมชนเชิงพาณิชย์ โดยการจัดอบรมแบบออนไลน์ 19 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหรืองานสร้างสรรค์ นวัตกรรม20 
ชุมชน สู่เชิงพานิชย์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 21 
 22 
มติที่ประชุม รับทราบ 23 
 24 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 25 
 26 
      การรับรองรายงานการประชุมอาจารย์  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 27 
 28 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ29 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่  30 
๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นั้น บัดนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้31 
ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายงานประชุมได้โดยดาวน์โหลดได้32 
ที่เว็ปไซต์ http://www.reru.ac.th/ index.php/University-Council/รายงานการประชุม 33 
 34 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 35 
    โดยไม่มีข้อแก้ไข 36 
 37 
 38 
 39 

http://www.reru.ac.th/%20index.php/University-Council/รายงาน
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  1 
 2 
      ๓.๑ กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๔  3 
 4 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย5 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดวันจัดงานกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  6 
ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนบุคลากรและอาจารย์ ได้ร่วม7 
ท าบุญ 8 
 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
      ๓.๒ การก่อสร้างศาลเจ้าพ่อมันปลา  12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การก่อสร้างศาลเจ้า14 
พ่อมันปลา อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิตรศรัทธาร่วมสนับสนุนการ15 
ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อมันปลา สามารถร่วมก่อสร้างได้ ณ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 16 
 17 
มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 19 
      ๓.๓ ค่าจ้างและเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 20 
 21 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่22 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการก าหนดฐานเงินเดือนของพนักงาน23 
มหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึ้น เลขที่ค าสั่ง ๔๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการได้24 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาแนวทางการก าหนดฐานเงินเดือน ซึ่งได้น าเสนอข้อมูลให้กับสภา25 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  26 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การได้มาซึ่งกรอบ27 
อัตราก าลังเป็นไปตามกฎหระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีข้อจ ากัดเนื่องจาก28 
หน่วยงานภายในตามกฏกระทรวงมีเพียง ๒ หน่วยงาน คือ ๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒. ส านักงาน29 
อธิการบดี ในส่วนของกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยพยายามให้ได้มาซึ่งกรอบอัตราก าลัง ซึ่งกรอบอัตราก าลัง30 
ดังกล่าวจะตั้งในการค านวนเงินงบประมาณบุคลากร โดยหลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีการเปลี่ยนการ31 
ค านวณงบประมาณในส่วนของบุคลากร ใช้กรอบอัตราก าลังที่เป็นเลขบัตรประชาชน หมายถึงทุกกรอบ32 
อัตราก าลังคนต้องมีคนครอง และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณา เช่น เงินเดือน เงินประกันสังคม 33 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ผลการจ่ายจริงในปีงบประมาณก่อนหน้าน ามา34 
เฉลี่ยเข้ากับเงินเลื่อนขั้น การควบคุมการของบประมาณเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยหากไม่มีค าสั่งจากสภา35 
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะไม่รับการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ36 
ในส่วนของเงินที่จะต้องปรับฐานเงินเดือนตามต าแหน่งทางวิชาการ และเงินค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาการ  37 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        การด าเนินการของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการก าหนดฐานเงินเดือนของ1 
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึ้น ได้ด าเนินการภายใต้แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๔ ข้อ 2 
ดังนี้ 3 
           ๑. มหาวิทยาลัยต้องอยู่ได้ มั่นคง และมีอนาคต 4 
           ๒. มหาวิทยาลัยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 5 
           ๓. จะด าเนินงานระยะที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 6 
           ๔. การด าเนินการในระยะต่อเนื่อง ผู้บริหารจะวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อมีการ7 
พิจารณาในกรอบวงเงินงบประมาณถัดไปก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารในปีงบประมาณนั้นเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ8 
ต่อไป 9 
          ในส่วนการด าเนินการของคณะกรรมการนั้นมีข้อมูลจ านวนมาก 10 
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ลงไปถึงข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่รายบุคคล ว่าในส่วนที่ด าเนินการอยู่นั้นต้องใช้11 
งบประมาณด าเนินการเท่าไร เนื่องจากได้มีการน าเสนอโมเดล/รูปแบบ ที่จะใช้ในการพิจารณามีแบบไหนบ้าง 12 
ทุกโมเดลมีผลต่อหลักการข้อที่ ๑ มหาวิทยาลัยต้องอยู่ได้ มั่นคง และมีอนาคต และการใช้เงินงบประมาณก็จะ13 
มีผลตามมาด้วย ทั้งนี้แต่ละโมเดลก็จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขความต้องการใช้เงินงบประมาณ และในส่วน14 
ประเด็นที่ส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณในอีก ๕ ปี ข้างหน้า คือ จ านวนของ15 
นักศึกษา  16 
         17 
มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 19 
      ๓.๔ การจัดสรรงบประมาณการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน  20 
 21 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก  22 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจวรรณฑ์  พวงศรีเคน ได้มีค าถามเกี่ยวกับการจัดสรรการจัดสรรงบประมาณการประเมิน23 
เลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ไม่เป็นธรรม จึงขอชี้แจงข้อค าถามเกี่ยวการได้รับการเลื่อนเงินเดือนของอาจารย์แต่ละ24 
คณะที่ได้จ านวนไม่เท่ากันดังนี้ 25 
        ๑. ฐานเงินเงินของอาจารย์แต่ล่ะทานไม่เท่ากัน เมื่อน าฐานเงินเดือน(ไม่รวมเงิน26 
รายได้อย่างอ่ืน) มาค านวณ จึงท าให้การเลื่อนเงินเงินของอาจารย์แต่ละคณะได้จ านวนไม่เท่ากัน  27 
        ๒. แต่ละคณะออกแบบประเมินการปฏิบัติงานไม่เหมือนกัน 28 
        ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการประเมินการเลื่อน29 
ขั้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้ออกแบบฟอร์มการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้สอดคล้องกับ30 
ประกาศ กพอ. ดังนี้ 31 
        ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ ๗๐) ประเมินจากกรอบ32 
ภาระงานหลัก เช่น ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการ ภาระงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 33 
กรอบภาระงานผู้บริหาร อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผลงานสื่อการสอน ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เป็น34 
ต้น 35 
        ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการ(ร้อยละ ๓๐) ได้แก่ การประเมินการ36 
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านของการบริการที่ดี การสะสมความเชี่ยวชาญ การยึดมั่น และการท างานเป็นทีม 37 
        โดยการจะต้องส่งแบบประเมินมายังส่วนกลางมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะ38 
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนกลางเป็นผู้ประเมินต่อไป 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 1 
มติที่ประชุม รับทราบ 2 
      ๓.๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาคณบดี 3 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  4 
 5 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่  6 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหา7 
คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 8 
        ค านิยามเดิม บุคลากร หมายถึง อาจารย์  และข้าราชการ(รวมพนักงานสาย9 
สนับสนุน) แก้ไขเป็น บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
พนักงานราชการ พนักงานประจ าตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11 
        ข้อ ๖ ระยะเวลาได้มาซึ่งคณบดี เดิม เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ให้มี12 
การสรรหาให้ได้มาในระยะเวลาอันสมควร แก้ไขเป็น เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือต าแหน่งคณบดีว่าง13 
ลงก่อนครบวาระ ๙๐ วัน  14 
        ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่15 
วันที่ประธานรับทราบค าสั่ง  16 
        ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด17 
ไว้ตามวรรคแรกให้คณะกรรมการสรรหาเสนอขอขยายระยะเวลาต่อผู้สั่งแต่งตั้งได้ไม่เกิน ๓๐ วันโดยชี้แจง18 
เหตุผลประกอบด้วย 19 
        ข้อ ๘ เดิม คณะกรรมการสรรหาคณบดี ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน20 
กรรมการ แก้ไขเป็น (๑) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสภามหาวิทยาลัย                      21 
คัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ (๒) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลือกกันเอง22 
จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 23 
        ข้อ ๑๒ การได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี เดิม ไม่ได้ระบุว่า24 
สามารถสมัครผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีได้ แก้ไขเป็น (๑) การรับสมัครทั่วไป ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับ25 
การสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน นโยบายและแผนการบริหารจัดการ26 
คณะ รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้ต่อคณะกรรมการสรรหาตามวัน เวลา 27 
และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนด 28 
            (๒) การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ให้คณะกรรมการสรรหา29 
ด าเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อโดยให้บุคลากรสังกัดคณะที่มีการด าเนินการสรรหาคณบดี เสนอชื่อผู้สมควร30 
ด ารงต าแหน่งคณบดีได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ 31 
        ข้อ ๑๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่ได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ32 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง 33 
 34 
มติที่ประชุม รับทราบ 35 
 36 
      ๓.๖ แผนการบรรจุต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  37 
 38 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร  ไชยวิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ39 
ร้อยเอ็ด มีแผนการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือไม่ 40 
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        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าแผนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยไว้เรียบร้อยแล้ว แต่มี2 
ข้อจ ากัดในเรื่องของบประมาณ ซึ่งหลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจ านวน3 
นักศึกษาลดลง ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยและการแต่งตั้งบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย4 
(งบประมาณรายได้) ในส่วนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) เนื่องจากตามกฏ5 
กระทรวงหน่วยงานภายในมีเพียง ๒ หน่วยงาน คือส านักงานอธิการบดีและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 
จึงส่งผลต่อการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังจากงบประมาณส่วนกลาง  7 
 8 
มติที่ประชุม รับทราบ 9 
 10 
      ๓.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน  11 
 12 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร  ไชยวิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ13 
ร้อยเอ็ด ไดม้ีประกาศเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม ่14 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัย15 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ เริ่มจาก ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม รอบที่ ๒ 16 
เริ่มจาก ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ซึ่งจะต้องน าผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้ง ๒ รอบมารวมกันเพ่ือ17 
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏ18 
ร้อยเอ็ด ที่ได้ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เรียบร้อยแล้ว 19 
 20 
มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 22 
      ๓.๘ แนวทางการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ และ ๑.๗ เท่า  23 
 24 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร  ไชยวิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ25 
ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงแนวนโยบายการด าเนินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนใน ๔ แนวทาง แต่ไม่มีแนวทางใดเลยที่สามารถ26 
จะปรับค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ และ ๑.๗ เท่าได้ ตามมิติคณะรัฐมนตรี ที่ให้เพ่ิม27 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ๑.๕ และ ๑.๗ เท่า เพ่ือไม่ให้มีความเหลื่อมล้ า และตามค า28 
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ก็มีค าวินิจฉัยว่าไม่สามารถจ้างเงินเดือนต่ ากว่า ๑.๕ และ ๑.๗ เท่าได้ 29 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแนวทางการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ และ ๑.๗ 30 
เท่า อย่างไร 31 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามทีส่ านักงาน32 
ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือเวียนชี้แจง เรื่อง การ33 
ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 34 
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมรับฟังการซักซ้อมความเข้าใจ35 
เรียบร้อยแล้ว โดยจะด าเนินการแจ้งเวียนหนังสือฉบับดังกล่าวไปยังคณะได้รับทราบอีกครั้ง  36 
        แนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนด37 
แนวนโยบายที่ ๕ เป็นการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ – ๑.๗ เท่า เสนอสภา38 
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยมีเงื่อนไขเงินค่าจ้างดังกล่าวจะต้องไม่ผูกพันกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  39 
 40 
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มติที่ประชุม รับทราบ 1 
 2 
      ๓.๙ การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม  3 
 4 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร  ไชยวิเศษ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินประจ า5 
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ๒ ขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไร 6 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินประจ าต าแหน่ง7 
ทางวิชาการเพ่ิมเติม จะต้องมีข้อบังคับหรือระเบียบออกมาเพ่ือรองรับการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ8 
เพ่ิมเติมดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยมีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ต้องจ่ายแบบก าหนด9 
เงื่อนไขประกอบ เช่น การท าผลงานทางวิชาการ การท าผลงานวิจัย การท าบทความต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการด าเนินการและได้มอบหมายแนวนโยบายให้11 
คณะกรรมการช าระข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการ12 
ต่อไป 13 
 14 
มติที่ประชุม รับทราบ 15 
 16 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 17 
      - ไม่มี 18 
 19 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 20 
 21 
      ๕.๑ การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  22 
 23 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่24 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีประสานงานการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  25 
ให้กับบุคลากรแนะนักศึกษาบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกคน ดังนั้น จึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา26 
การจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๕  27 
ที่จะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ และอาจารย์ที่จะออกนิเทศนักศึกษา เป็นเบื้องต้น 28 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่29 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉีด30 
ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในรอบที่ ๑ ได้แก่ นักศึกคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข 31 
บุคลากรส านักกิจการนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มที่ต้องให้บริการงานด้าน32 
สาธารณสุขจึงได้รับการจัดสรรให้ฉีดวัคซีนก่อน ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัย33 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  34 
และได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยในการขอรับวัคซีนให้กับ35 
นักศึกษา และได้ประสานงานไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา หากมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไปฝึก36 
ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับนักศึกษาด้วย 37 
 38 
มติที่ประชุม รับทราบ 39 
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 1 
 2 
      ๕.๒ การสร้างเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา 3 
        และในสถาบันอ่ืน ๆ  4 
 5 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอความ6 
อนุเคราะห์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายพนักงาน7 
มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาและในสถาบันอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการ8 
ต่าง ๆ ของพนังานมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล, การเลื่อนขั้นเงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่งทาง9 
วิชาการ เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 10 
 11 
มติที่ประชุม รับทราบ 12 
 13 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  14 
 15 
 16 

 17 
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นายเอกชัย  จันทะคัด 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 


