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ผู้มาประชุม (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 7 
 8 

๑. นายธนกฤต     พิมพ์พรม ประชุม On line 9 
 10 
ผู้ไม่มาประชุม  11 
 12 

๑. นางรุ่งรัตน์     ประเสริฐสังข์ 13 
๒. นายคมเพชร     ทิพอาจ 14 
๓. นางสาวทิพวรรณ    สิถิระบุตร 15 
๔. นางสาวมยุรี     พลซื่อ 16 
๕. นางสาวพีรฉัตร    ประกอบตระกูล 17 
๖. นายสุมิตร์     บุตรศาสตร์ 18 
๗. นางกฤษณา     ประเสริฐสังข์ 19 
๘. นางนงลักษณ์     สุทธิประภา 20 
๙. นางสมบูรณ์     ไชยธรรม 21 
๑๐. นางสาวพรรณฌกนก    บุตรค าโชติ 22 
๑๑. นางสาวพรัชยาณ์    มูลสาร 23 
๑๒. นางสุจิตรา     ประชามิ่ง 24 
๑๓. นายเมธี     พิมขาลี 25 
๑๔. นางสาวจตุพร    ทากุดเรือ 26 
๑๕. นางสาวพนิดา    ปิ่นนิวงษ ์27 
๑๖. นายนัฎฐกร     สนธ์น้อย 28 
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 6 
ผู้มาประชุม  7 
 8 

๑. นายโอภาส    ศิริโท 9 
๒. นายศุภรานนท์   ลาศรีทัศน์ 10 
๓. นายส าเริง    ค ามีวงษ์   11 
๔. นายบวรลักษณ์   บุญจ าเนียร  12 
๕. นายพิภพ    สารพัฒน์  13 
๖. นางเนาวะพา    อนารัตน์  14 
๗. นายปริญญา    ดาแก้ว 15 
๘. นายเอกชัย    จันทะคัด 16 
๙. ทินรัตน์    ยะนะโชติ 17 
๑๐. นางสาววรรณภา   สุทธิประภา  18 
๑๑. นายภูเบตร    ภักดีวุฒิ 19 
๑๒. นางจังกร    พรรณแสง 20 
๑๓. นายไพรัตน์    ฤทธิยงค์ 21 
๑๔. นายสุจิตร    ไชยธรรม 22 
๑๕. นางสมสมัย    ฤทธิยงค์ 23 
๑๖. นายสุริยันท์    วรภูมิ 24 
๑๗. นายศักดิ์ดา    รัตนวรรณ  25 
๑๘. นายพิทักษ์    สิทธิศักดิ์  26 
๑๙. นายพรชัย    ท้าวบุตร 27 
๒๐. นายชวิศ    โพธิ์ชัยหล้า 28 
๒๑. ว่าที่ ร.ต.ศรัญญู   ด้วงไผ่ 29 
๒๒. นางสาววิลาวรรณ์   กมลสินธ์  30 
๒๓. นายอนุวัตร    ไชยรินทร์  31 
๒๔. นายธนกร    บุญสุข 32 
๒๕. นายอภิชัย    จันทร์ราช  33 
๒๖. นางสาวนิภาพร   ประเสริฐสังข์  34 
๒๗. นายมรรควิน    แสนนาใต้ 35 
๒๘. นายสันติภาพ   สมณา  36 
๒๙. นายสันติสุข    สุวรรณพันธ์ 37 
๓๐. นายพงษ์พิจักษณ์   แก้วโสม 38 
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๓๑. นายจุลดิษฐ์    พ่ึงสุข 1 
๓๒. นายบดินทร์    ศิริเกษ   2 
๓๓. นางสาวอภิชญา     แก้วพร 3 
๓๔. นายอภิชิต    สุทธิประภา ประชุม On line 4 
๓๕. นายทินภัทร    โพธิ์ชัย  ประชุม On line 5 
๓๖. นายอนันต์    เม็กแสงนีน ประชุม On line 6 
๓๗. นายวรเชษฐ์    ศรีสถิตษ์ ประชุม On line 7 
๓๘. นางสาวกัลยาวดี   ศรีบุญจันทร์ ประชุม On line 8 
๓๙. นางนวลละออง   กันแก้ว  ประชุม On line 9 
๔๐. นายวัชรกร    เนตรถาวร ประชุม On line   10 
๔๑. นางสาวมาลินี   สุราช  ประชุม On line 11 
๔๒. นางสาวอ้อมขวัญ   กฤษณะกาฬ ประชุม On line 12 
๔๓. นางสาวภทวรัศม์ิ   ดงใจ  ประชุม On line 13 
๔๔. นางเบญจพร    วงค์ไชยชาญ ประชุม On line 14 
๔๕. นางสาวเจษฎ์สิตา   เลิศชนบวรพงษ์ ประชุม On line 15 
๔๖. นางสาวสุขฤทัย   บุตรชาลี  ประชุม On line 16 
๔๗. นางสาวสุวิมล   แทเรือง  ประชุม On line 17 
๔๘. นางสาวประภาพร   ข าคมเขตต์ ประชุม On line 18 
๔๙. นางสาวสญาดา   สาลีวรรณ ประชุม On line 19 
๕๐. นายเอกลักษณ์   เปลรินทร์ ประชุม On line 20 
๕๑. นางสาวศิรินันท์   จันทร์หยวก ประชุม On line 21 
๕๒. นางสาวปุณิกา   โสภาพล  ประชุม On line 22 
๕๓. นางบังอร    อุดมศักดิ์ ประชุม On line 23 
๕๔. นายธีระ    วงศ์ไชยชาญ ประชุม On line 24 
๕๕. นายศักดิ์ดา    สุทธิประภา ประชุม On line 25 
๕๖. นางสาวพัฒนา   สัจจาวาท ประชุม On line 26 
๕๗. นายสุรินทร์    จันทร์ปุ่ม ประชุม On line 27 
๕๘. นางสาวนิศรา   วงสุเพ็ง  ประชุม On line 28 
๕๙. นางสุภาวดี    ศรีลัย  ประชุม On line 29 
๖๐. นางสาวถิรญา   พิมพ์พรม ประชุม On line 30 
๖๑. นางกิตติมา    ยางศิลา  ประชุม On line 31 
๖๒. นายประจิตร    ประเสริฐสังข์ ประชุม On line 32 
๖๓. นางดารณี    เนตรถาวร ประชุม On line 33 
๖๔. นางสาวอมรรัตน์   อธิจันทร์ ประชุม On line 34 
๖๕. นายโชคชัย    ศรีชัย  ประชุม On line 35 
๖๖. นางนันท์นภัส   ประเสริฐสังข์ ประชุม On line 36 
๖๗. นางวราภรณ์    จันทไชย  ประชุม On line 37 
๖๘. นายธนทรัพย์   อนารัตน์ ประชุม On line 38 
๖๙. นายสราวุธ    ไสยรส  ประชุม On line 39 
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๗๐. นางสาวจินตนา   โพธิ์ชัย  ประชุม On line 1 
๗๑. นางบุษรานรี    จันทร์โตพฤกษ์ ประชุม On line 2 
๗๒. นางสาวณชนม์พัฒน์   อารีเอื้อ  ประชุม On line 3 
๗๓. นางสาวอรัญญา   น้อยบัวทิพย์ ประชุม On line 4 
๗๔. นางสาวจิรัชยา   วิชิตมงคล ประชุม On line 5 
๗๕. นางสาวสุกัญญา   แพงโพนทอง ประชุม On line 6 
๗๖. นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม ประชุม On line 7 
๗๗. นางสาวภิญญาพัชญ์   วังภูงา  ประชุม On line 8 
๗๘. นางสาววาสนา   บุตรพรม ประชุม On line 9 
๗๙. นางสาวกนกวรรณ   ศรีดาฮด  ประชุม On line 10 
๘๐. นายสมยศ    ศรีหานนท์ ประชุม On line 11 
๘๑. นางสาวแพรวนภา   เกี้ยงเก่า  ประชุม On line 12 
๘๒. นางสาวนิชาภา   ศรีพนม  ประชุม On line 13 
๘๓. นางสาวโชติกา   เอกพันธุ์  ประชุม On line 14 
๘๔. นางรติรส    เสี่ยงสาย ประชุม On line 15 
๘๕. นางสาวลลิตา   เพ็งพารา ประชุม On line 16 
๘๖. นางสาวชีวรัตน์   ศีลพันธุ์  ประชุม On line 17 
๘๗. นางสาววาสนา   เลิศมะเลา ประชุม On line 18 
๘๘. นายปวีกร    ท้าวบุตร  ประชุม On line 19 
๘๙. นางวราพร    เตียนพลกรัง ประชุม On line 20 
๙๐. นางสาวมนนิภา   ศรีรักษา  ประชุม On line 21 
๙๑. นางรุ่งเพชร    โพธิ์ศรี  ประชุม On line 22 
๙๒. นางสาววณิชยา   เนืองพันธ์ ประชุม On line 23 
๙๓. นายสว่าง    จันทไชย  ประชุม On line 24 
๙๔. นางฉวีวรรณ    รัตนวรรณ ประชุม On line 25 
๙๕. นางสาวศิริลักษณ์   แน่นอุดร ประชุม On line 26 
๙๖. นายเกียรติด ารงวุฒิ   เจริญรัชตานันทร์ ประชุม On line 27 
๙๗. นางสาวสมจิตร   ประเสริฐสังข์ ประชุม On line 28 
๙๘. นายวรสิทธิ์    นุกูลการ  ประชุม On line 29 
๙๙. นางสาวพัชรินทร์   เดชพละ  ประชุม On line 30 
๑๐๐. นางสมปอง   ละออ  ประชุม On line 31 
๑๐๑. นางสาวไพลิน   ทวยหาญ ประชุม On line 32 
๑๐๒. นางสาวเพียงเพ็ญ   สุทธิประภา ประชุม On line 33 
๑๐๓. นายอานนท์   จันจิตร  ประชุม On line 34 
๑๐๔. นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ ประชุม On line 35 
๑๐๕. นางสาวสุคนธา   มุสิกสูตร ประชุม On line 36 
๑๐๖. นางสาวปิยพันธุ์   ท้าวบุตร  ประชุม On line 37 
๑๐๗. ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุภักชญา  โลตุภิต  ประชุม On line 38 
๑๐๘. นายสราวุธ   เนตรศิริ  ประชุม On line 39 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๐๙. นายพิเชษฐ์   ศรีนนท์  ประชุม On line 1 
๑๑๐. นางสาวปนัดดา   ชัยปัญญา ประชุม On line 2 
๑๑๑. นางสาวสุภรัตน ์   มะเริงสิทธิ์ ประชุม On line 3 
๑๑๒. นางสาวลัดดา   คุณหงส์  ประชุม On line 4 
๑๑๓. นางสาวขนิษฐ์ชญาณ์  นาสิงห์ทอง ประชุม On line 5 
๑๑๔. นางสาวปิยพรวดี   ทองดี  ประชุม On line 6 
๑๑๕. นางสาวรัฐพร   ภูชัย  ประชุม On line 7 
๑๑๖. นายวุฒิพงษ์   สุวรรณท้าว ประชุม On line 8 
๑๑๗. นายปรัชญา   สุทธิประภา ประชุม On line 9 
๑๑๘. นางยุพเรศน์   ประทีป ณ ถลาง ประชุม On line 10 
๑๑๙. นางมนัสนันท์   พรทวีกุล ประชุม On line 11 
๑๒๐. นายศุภรักษ์   ภักดีหาร ประชุม On line 12 
๑๒๑. นายกอบศักดิ์   วงศ์วิลาศ ประชุม On line 13 
๑๒๒. นางสาวกรรณิการ์   สุภรัมย์  ประชุม On line 14 
๑๒๓. นางสาวอรพรรณ   เปลรินทร์ ประชุม On line 15 
๑๒๔. นางสาวสุจิตรา   แก้วใส  ประชุม On line 16 
๑๒๕. นางสาววรรณิภา   สุทธิประภา ประชุม On line 17 
๑๒๖. นางแพรวพรรณ   กุดราศี  ประชุม On line 18 
๑๒๗. นางสาวอังศุมา   ถัดเกษม  ประชุม On line 19 
๑๒๘. นายเชิดศักดิ์   ศิริโชติ  ประชุม On line 20 
๑๒๙. นางสาวจิราภรณ์     นาเมืองรักษ์ ประชุม On line 21 

 22 
ผู้ไม่มาประชุม  23 
 24 

๑. นางสาวศุภลักษณ์   บุญยืน 25 
๒. นายชวาลย ์    เวือมประโคน 26 
๓. นายเชาวฤทธิ์    โสภาพล 27 
๔. นางสาวแสงจันทร์   จันทร์โท 28 
๕. นายปกครอง    เปรินทร์ 29 
๖. นางวาสนา    เขียวรัมย ์30 
๗. นายประมวล    บุญแสน 31 
๘. นายสมนึก    พลเยี่ยม 32 
๙. นายสมจิตร    พันธ์สุวรรณ 33 
๑๐. นายออมสมบัติ   ประเสริฐสังข์ 34 
๑๑. นายสุจิตร    ไชยฤทธิ์ 35 
๑๒. นายอ านาจ    นิลงาม 36 
๑๓. นางสาหร่าย   ประเสริฐสังข์ 37 
๑๔. นางประกาย   ประเสริฐสังข์ 38 
๑๕. นางสาวนวลจันทร์   แวงวรรณ  39 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๖. นายประภาส   สารรัตน์ 1 
๑๗. นายพิสุทธิ์    คชาชัด 2 
๑๘. นางสาวศุภสร   โพธาราม 3 
๑๙. นางรุ่งนภา    บัวเลิง 4 
๒๐. นางสาวจริยาภรณ์   มะละปะที 5 
๒๑. นางกรรณิการ์   ดาแก้ว 6 
๒๒. นายภาสกร    เดชโค้น 7 
๒๓. นายสุพร    เดชบุญ 8 
๒๔. นางสาวศรัญญา   สุทธิประภา 9 
๒๕. นายจักรธร    พลคชา 10 
๒๖. นายวุฒิเดช    นิยม 11 
๒๗. นายอุทัย    สิงธวัช 12 
๒๘. นายผดุงศักดิ์    ประเสริฐสังข์ 13 
๒๙. สุรชัย    สุภาพสุนทร 14 
๓๐. นายเดชา    วรราช 15 
๓๑. นายยุทธกร    อิโน 16 
๓๒. นายปิยภูมิทร์   มุทาไร 17 
๓๓. นายนัธวัช    สมภักด ี18 
๓๔. นายวัชรธร    ภูมิศรี 19 

 20 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น.  21 
 22 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 23 
ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าบุคลากรมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย24 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  25 
 26 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27 
 28 
      ๑.๑ แนะน าเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 29 
 30 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แนะน าเจ้าหน้าที่31 
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   32 
 33 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
๑ นางสาวจิราภรณ์  นาเมืองรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๒ นางสาวอภิชญา  แก้วพร นักวิชาการศึกษา ส านักวิชาการและประมวลผล 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    1 
มติที่ประชุม รับทราบ 2 
 3 
      ๑.๒ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  4 
        สยามบรมราชกุมารี 5 
 6 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่  7 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดหอโหวด8 
๑๐๑ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรการด าเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี 9 
มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม และกองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 10 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยรองอธิการบดี คณบดี และ11 
นักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ12 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 
 14 
มติที่ประชุม รับทราบ  15 
 16 
      ๑.๓ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ 17 
        “The 4rd Roi Et Rajabhat University National and  18 
        International Conference on Education and Technology  19 
        Research (RERU ICET IIII) : New Normal  20 
 21 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณบุคลากรที่ 22 
ไดร้่วมจัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ “The 4rd Roi Et Rajabhat 23 
University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU 24 
ICET IIII) : New Normal ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเชิญ นายชยันต์ 25 
ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ Smart 26 
City การประชุมได้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  27 
 28 
มติที่ประชุม รับทราบ 29 
 30 
      ๑.๔ ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 31 
 32 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนา33 
นักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ34 
นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการไป35 
ด้วยความเรียบร้อย  36 

๓ นายกายสิทธิ์  สิงห์กาล 
 

ครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 1 
มติที่ประชุม รับทราบ 2 
 3 
      ๑.๔ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(CoVID-19) 4 
 5 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประเทศไทย 6 
ได้ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(CoVID-19) เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙8 
(CoVID-19) จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม พระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์9 
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที ่๒๒) และประกาศฯ มาตรการวิธีป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10 
๒๐๑๙(CoVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 11 
        ๑. ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ า หรือเจลล้างมือ 12 
        ๒. รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย จากเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้มารับบริการ 13 
 14 
        ๓. สวมหน้ากากอนามัย หรือ เฟซชิลด์ ทุกครั้งที่มีผู้มาติดต่อรับบริการ 15 
 16 

มติที่ประชุม รับทราบ 17 
 18 
      ๑.๕ รายงานผลการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล 19 
        และการผดุงครรถ์ 20 
 21 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ี 22 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองเพ่ือให้สภาการ23 
พยาบาล รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรถ์ นั้น สภาการพยาบาล ได้ให้การรับรอง24 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา ๕ ปีการศึกษา 25 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) และให้ความเห็นชอบจ านวนรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 26 
จ านวน ๗๐ คน/ปี 27 
 28 
มติที่ประชุม รับทราบ 29 
 30 
      ๑.๖ แสดงความยินดีกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  31 
        ดังนี้ 32 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แสดงความยินดี33 
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด  ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์34 
และข้าราชการ 35 
 36 
มติที่ประชุม รับทราบ 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๗ แต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ อาจารย์  3 
ดร.พูนสุข  จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ครบก าหนดวาระในการด ารงแหน่งคณบดี ใน4 
การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ด ารงต าแหน่ง รักษาการคณบดี5 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 
 7 
มติที่ประชุม รับทราบ 8 
 9 
      ๑.๘ แต่งตั้งรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ 10 
 11 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที ่12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ครบก าหนดวาระในการด ารงต าแหน่ง13 
คณบดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ด ารง14 
ต าแหน่ง รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์  15 
 16 
มติที่ประชุม รับทราบ 17 
 18 
      ๑.๙ ก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔    19 
 20 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย21 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์22 
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงเลื่อนก าหนดวันเปิด23 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม24 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  25 
 26 
มติที่ประชุม รับทราบ 27 
 28 
       ๑.๑๐ การปฏิบัติงานแบบ New Normal 29 
 30 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์31 
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติในเวลางานราชการ และนอกเวลา32 
ปฏิบัติงาน ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติงานแบบ New Normal ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจและการ33 
ด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 34 
 35 
มติที่ประชุม รับทราบ 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๑๑ การยืมเงินทดรองจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัย3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดการคืนเงินทดรองจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม4 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวันสิ้นสุดการตัดยอดกันเงินส าหรับการด าเนินโครงการฯ 5 
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และหากโครงการใดที่ได้ด าเนินการตัดยอดเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งด าเนินการส่ง6 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายตามกรอบเวลาที่ฝ่ายการเงินได้ก าหนด หากด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด7 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการหักเงินเดือนลูกหนี้เงินยืม ทั้งนี้ฝ่ายการเงินจะมีหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้เงินยืมทราบอีก8 
ครั้ง 9 
 10 
มติที่ประชุม รับทราบ 11 
 12 
      ๑.๑๒ การสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  13 
 14 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยในเดือนมิถุนายน 16 
๒๕๖๔ จะมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการที่สูงขึ้น และจะมีการประชุมคณะกรรมการ17 
บริหารงานบุคคล ในการนี้ ขอให้บุคลากรได้เร่งการท าผลงานเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นเพ่ือเป็น18 
การพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ ต่อไป 19 
 20 
มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 22 
      ๑.๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   23 
 24 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่25 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย26 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 27 
ดังนี้  28 
        ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน(ร้อยละ ๗๐) ประเมินจากกรอบ29 
ภาระงานหลักเป็นหลัก  30 
        ส่วนที่ ๒ การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการ(ร้อยละ ๓๐) ได้แก่ การประเมินการ31 
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านของการบริการที่ดี การสะสมความเชี่ยวชาญ การยึดมั่น และการท างานเป็นทีม 32 
        และน าร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ33 
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อไป 34 
 35 
มติที่ประชุม รับทราบ 36 
 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน  1 
        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  2 
 3 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดแผนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน 5 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึง6 
ได้ชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าว หากสถานการณ์เอ้ืออ านวยต่อการจัดโครงการฯ มหาวิทยาลัยจะเร่ง7 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 8 
 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
      ๑.๑๕ การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 12 
 13 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้14 
อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเงินงบประมาณ15 
จ านวน ๒๖๘,๑๙๖๑,๐๐๐ บาท โดยวงเงินงบประมาณได้ถูกปรับลดลง ร้อยละ ๑ จากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ16 
งบประมาณด าเนินงาน เช่น ค่าใช้สอยด าเนินงานต่าง ๆ และเงินงบประมาณอุดหนุนรายคนของนักศึกษา ซึ่งเมื่อ17 
เทียบกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้ว 18 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ถูกการปรับลดลงวงเงินงบประมาณลงน้อยมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ19 
ร้อยเอ็ด มีการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบประมาณลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้ตรวจรับงาน20 
ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยก็ได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร21 
อเนกประสงค์และปฏิบัติการ ๘ ชั้น ทั้งนี้ได้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ผู้รับจ้างก่อสร้าง22 
ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง23 
เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของงบประมาณของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรร24 
งบประมาณ จ านวน ๑๐๙,๖๐๐,๐๐ บาท ซึ่งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 25 
จะต้องเข้าไปชี้แจงงบประมาณ ทั้งนี้คณะบุคลากรที่จะเข้าชี้แจงงบประมาณได้รับความอนุเคราะห์จากรอง26 
อธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงานฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 27 
 28 
มติที่ประชุม รับทราบ 29 
 30 
      ๑.๑๖ การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  31 
 32 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียน33 
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ก าหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการจัด34 
เรียนที่ผ่านมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกหน่วยที่ได้ปฏิบัติงานเตรียมการ35 
ก่อนการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 36 
         37 
มติที่ประชุม รับทราบ 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      ๑.๑๗ การด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  1 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 2 
 3 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักกิจการ4 
นักศึกษา ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมการด าเนินกิจกรรมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 5 
ดังนี้ 6 
        ๑. การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปี7 
การศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  8 
        ๒. การรายงานตัวเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดให้9 
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รายงานตัวเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๒๗ 10 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และก าหนดให้นักศึกษาชั้นที่ ๑ ของคณะอ่ืน ๆ รายงานตัวเข้าหอพักภายใน11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 12 
        ๓. การปรับลดค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากเดิมภาคเรียนละ 13 
๗,๐๐๐ บาท ลดเหลือ ๖,๓๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 14 
(COVID-19)  15 
        ๔. การเดินทางเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือให้สอดคล้องกับการ16 
ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ของจังวัดร้อยเอ็ด โดยก าหนดให้17 
นักศึกษาที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ก่อนเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้รายงานตัวแจ้งข้อมูลโดย18 
วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ 19 
มิถุนายน ๒๕๖๔  20 
        ๕. การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  21 
         - การส ารวจความประสงค์รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ 22 
(COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สามารถแจ้งความประสงค์การรับวัคซีน ณ ฝ่ายเลขานุการ 23 
ส านักงานอธิการบดี โดย คุณนิศรา  วงสุเพ็ง เป็นผู้ประสานงานข้อมูลผู้ประสงค์รับวัคซีนกับโรงพยาบาลเสลภูมิ 24 
         - วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเสลภูมิ ขอใช้พ้ืนที่ชั้น ๑ อาคาร25 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด26 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับประชาชนในต าบลเกาะแก้วและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่27 
ให้บริการนักศึกษาหน้าเค้าเตอร์ 28 
         - วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลเสลภูมิ จะมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ29 
ไวรัสโควิดโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข็มที่ ๒ ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรสาขาวิชา30 
สาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 31 
        ๖. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 32 
๒๕๖๔ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ยกเว้นค่าปรับในการจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้ากว่าที่ก าหนดและ33 
ลดค่าธรรมเนียมค่ากิจกรรมเสริมวิชาชีพลงร้อยละ ๑๐ ในการนี้ จึงขออนุเคราะห์บุคลากรทุกท่านช่วย34 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้มาสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 35 
          36 
 37 
มติที่ประชุม รับทราบ 38 
 39 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
 2 
      การรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 3 
 4 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ5 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมเจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๒ ประจ าป ี๒๕๖๓ 6 
เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันาวคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ บัดนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท า7 
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายงานประชุมได้โดยดาวน์โหลดได้ที่ เว็ปไซต์  8 
http://www.reru.ac.th/ index.php/University-Council/รายงานการประชุม 9 
 10 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 11 
    โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 12 
    หน้า ๕๘ ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ จากเดิม นายทิภัทร  โพธิ์ชัย แก้ไขเป็น นายทินภัทร  โพธิ์ชัย 13 
 14 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  15 
 16 
      ๓.๑ กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๔  17 
 18 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย19 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดทอดถวายกฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  20 
ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดส านักกิจการนักศึกษาจะแจ้งให้21 
ทราบอีกครั้ง 22 
 23 
มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 25 
      ๓.๒ การก่อสร้างศาลเจ้าพ่อมันปลา  26 
 27 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การก่อสร้างศาลเจ้า28 
พ่อมันปลา อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้มีจิตรศรัทธาร่วมสนับสนุนการ29 
ก่อสร้างศาลเจ้าพ่อมันปลา สามารถร่วมสนับสนุนได้ ณ ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 30 
 31 
มติที่ประชุม รับทราบ 32 
 33 
      ๓.๓ ค่าจ้างและเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 34 
 35 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติคณะรัฐมนตรี36 
เมื่อปี ๒๕๔๒ ให้อ านาจและหลักการให้มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ้างลูกจ้างในลักษณะพิ เศษ พร้อม37 
ก าหนดให้จ่ายค่าจ้าง ๑.๗ เท่าในสายวิชาการ และ ๑.๕ เท่าในสายสนับสนุน เพ่ือต้องการจ ากัดการรับ38 
ข้าราชการบรรจุใหม่ ให้เป็นพนักงานของรัฐชนิดหนึ่ง เรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัย  39 
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        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การได้มาซึ่งกรอบ1 
อัตราก าลังเป็นไปตามกฎหระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีข้อจ ากัดเนื่องจาก2 
หน่วยงานภายในตามกฏกระทรวงมีเพียง ๒ หน่วยงาน คือ ๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒. ส านักงาน3 
อธิการบดี ในส่วนของกรอบอัตราก าลังหลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้มีการเปลี่ยนการค านวณ4 
งบประมาณในส่วนของบุคลากร ใช้กรอบอัตราก าลังที่เป็นเลขบัตรประชาชน หมายถึงทุกกรอบอัตรา5 
ก าลังคนต้องมีคนครอง และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับการพิจารณา ๔ รายการ คือ ๑. เงินเดือน ๒. เงิน6 
ประกันสังคม ๓. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ๔. เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งน าผลการจ่ายจริงใน7 
ปีงบประมาณก่อนหน้าน ามาเฉลี่ยเข้ากับเงินเลื่อนขั้น การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง8 
เข้มงวด โดยหากมหาวิทยาลัยไม่มีค าสั่งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสายนับสนุน จะไม่มีรับการพิจารณา9 
จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในส่วนของเงินที่จะต้องปรับฐานเงินเดือนตามต าแหน่งทางวิชาการสาย10 
สนับสนุน และเงินค่าตอบต าแหน่งวิชาการสายสนับสนุน  11 
         การด าเนินการของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการก าหนดฐานเงินเดือนของ12 
พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึ้น ได้ด าเนินการภายใต้แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๔ ข้อ 13 
ดังนี้ 14 
           ๑. มหาวิทยาลัยต้องอยู่ได้ มั่นคง และมีอนาคต 15 
           ๒. มหาวิทยาลัยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 16 
           ๓. จะด าเนินงานศึกษาแนวทางการก าหนดฐานเงินเดือนให้แล้วเสร็จ  17 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 18 
           ๔. จะต้องแสดงให้เห็นถึงตัวเลขให้เห็นแนวทางการพิจารณาในรอบวงเงิน19 
งบประมาณถัดไป 20 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการก าหนดฐานเงินเดือนของพนักงาน22 
มหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงขึ้น ๑.๕ , ๑.๗ เท่า โดยได้แจ้งแนวทางการด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ23 
ร้อยเอ็ด ๕ แนวทาง ดังนี้ 24 
           ๑. การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แยกเป็น ๒ ส่วน 25 
แยกตามคุณวุฒิ คือ ๑. คุณวุฒิปริญญาเอก จ่าย ๑.๕ เท่า(ไม่ปรับเพิ่ม) ๒. คุณวุฒิปริญญาโทจ่าย ๑.๓๕ เท่า26 
(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๕๐) สายสนับสนุนจ่าย ๑.๓ เท่า(ไม่ปรับเพ่ิม) น าเงินส่วนที่เหลือของการปรับขึ้นเงินเดือน เข้า27 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 28 
           ๒. การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แยกเป็น ๒ ส่วน 29 
แยกตามคุณวุฒิ คือ ๑. คุณวุฒิปริญญาเอก จ่าย ๑.๕ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๕๕) ๒. คุณวุฒิปริญญาโทจ่าย 30 
๑.๓๕ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๕๕) สายสนับสนุนจ่าย ๑.๓ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๓๕) น าเงินส่วนที่เหลือของการ31 
ปรับขึ้นเงินเดือน เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 32 
           ๓.  การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แยกเป็น ๒ ส่วน 33 
แยกตามคุณวุฒิ คือ ๑. คุณวุฒิปริญญาเอก จ่าย ๑.๕ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๕๕) ๒. คุณวุฒิปริญญาโทจ่าย 34 
๑.๓๕ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๔๐) สายสนับสนุนจ่าย ๑.๓ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๓๕) น าเงินส่วนที่เหลือของการ35 
ปรับขึ้นเงินเดือน เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 36 
           ๔. การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แยกเป็น ๒ ส่วน 37 
แยกตามคุณวุฒิ คือ ๑. คุณวุฒิปริญญาเอก จ่าย ๑.๕ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๖๓) ๒. คุณวุฒิปริญญาโทจ่าย 38 
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๑.๓๕ เท่า (ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๖๓) สายสนับสนุนจ่าย ๑.๓ เท่า(ปรับเพ่ิมเป็น ๑.๓๕) น าเงินส่วนที่เหลือของการ1 
ปรับขึ้นเงินเดือน เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  2 
           ๕. การจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ , ๑.๗ เท่า ตามมติ3 
คณะรัฐมนตรี โดยไมน่ าเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  4 
 5 
มติที่ประชุม รับทราบ 6 
 7 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 8 

- ไม่มี 9 
 10 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 11 
 12 
      ๕.๑ การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของพนักงานงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 13 
 14 
        นายทนิภัทร  โพธิ์ชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของ15 
สายสนับสนุน อยู่ระหว่างการรอผลจากกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งอยู่ในกระบวนการขั้นสุดท้าย จ านวน ๖ คน 16 
และอยู่ระหว่างกระบวนการหาผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน จ านวน ๗ คน และคาดว่าจะผ่านกระบวนการ17 
วิเคราะห์ค่างาน จ านวน ๗ ต าแหน่ง  18 
 19 
มติที่ประชุม รับทราบ 20 
  21 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  22 
 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

นายเอกชัย  จันทะคัด 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 


