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เอกสารประกอบการประชุม 3 

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  4 
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ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 7 
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ผู้มาประชุม (ผู้บริหาร) 10 
 11 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์  ประธานที่ประชุม 12 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   ก ามันตะคุณ 13 
๓. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    พันทวี 14 
๔. อาจารย์ ดร.วัชรากร    วงศ์ค าจันทร์ 15 
๕. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   ศรีสมบัติ 16 
๖. อาจารย์ ดร.การุณ    พงศ์ศาสตร์ 17 
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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

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

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์   3 

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 
---------------------------------- 5 

 6 
ผู้มาประชุม (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) 7 
 8 

๑. นายคมเพชร     ทิพอาจ  ประชุม On line 9 
๒. นางปวันรัตน์     ประเสริฐสังข์ ประชุม On line 10 

 11 
ผู้ไม่มาประชุม  12 
 13 

๑. นางสาวทิพวรรณ    สิถิระบุตร 14 
๒. นางสาวมยุรี     พลซื่อ 15 
๓. นางสาวพีรฉัตร    ประกอบตระกูล 16 
๔. นายสุมิตร์     บุตรศาสตร์ 17 
๕. นางกฤษณา     ประเสริฐสังข์ 18 
๖. นางนงลักษณ์     สุทธิประภา 19 
๗. นางสมบูรณ์     ไชยธรรม 20 
๘. นางสาวพรรณฌกนก    บุตรค าโชติ 21 
๙. นางสาวพรัชยาณ์    มูลสาร 22 
๑๐. นางสุจิตรา     ประชามิ่ง 23 
๑๑. นายเมธี     พิมขาลี 24 
๑๒. นางสาวจตุพร    ทากุดเรือ 25 
๑๓. นางสาวพนิดา    ปิ่นนิวงษ ์26 
๑๔. นายนัฎฐกร     สนธ์น้อย 27 
๑๕. นางสาวสุดฤทัย    สุพร 28 
๑๖. นายพิทักษ์     สุ่มมาตย์ 29 
๑๗. นายกายสิทธิ์      สิงห์กาล 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
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รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 2 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  3 

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 4 
---------------------------------- 5 

 6 
ผู้มาประชุม  7 
 8 

๑. นายอภิชิต      สุทธิประภา 9 
๒. นายทินภัทร      โพธิ์ชัย 10 
๓. นางสาวอ้อมขวัญ     กฤษณะกาฬ 11 
๔. นางสาวภทวรัศม์ิ     ดงใจ 12 
๕. นายอนันต์      เม็กแสงนีน 13 
๖. นายวรเชษฐ์      ศรีสถิตย์ 14 
๗. นางสาวกัลยาวดี     ศรีบุญจันทร์ 15 
๘. นางนวลละออง     กันแก้ว 16 
๙. นายวัชรกร      เนตรถาวร 17 
๑๐. นางเบญจพร     วงค์ไชยชาญ 18 
๑๑. นายโอภาส      ศิริโท  ประชุม On line 19 
๑๒. นางสาวมาลินี     สุราช 20 
๑๓. นางสาวสิรินันท์     จันทร์หยวก 21 
๑๔. นางสาวปุณิกา     โสภาพล 22 
๑๕. นางบังอร      อุดมศักดิ์ 23 
๑๖. นายส าเริง      ค ามีวงษ์ 24 
๑๗. นายธีระ      วงค์ไชยชาญ 25 
๑๘. นายศักดิ์ดา      สุทธิประภา 26 
๑๙. นางสาวพัฒนา     สัจจาวาท 27 
๒๐. นายสุรินทร์      จันทร์ปุ่ม ประชุม On line 28 
๒๑. นางสาวนิศรา     วงสุเพ็ง 29 
๒๒. นางสุภาวดี      ศรีลัย 30 
๒๓. นางสาวถิรญา     พิมพ์พรม 31 
๒๔. นางกิตติมา      ยางศิลา 32 
๒๕. นายประจิตร     ประเสริฐสังข์ 33 
๒๖. นางดารณี      เนตรถาวร 34 
๒๗. นางสาวอมรรัตน์     อธิจันทร์ ประชุม On line 35 
๒๘. นายโชคชัย      ศรีชัย 36 
๒๙. นางนันท์นภัส     ประเสริฐสังข์ 37 
๓๐. นางวราภรณ์     จันทไชย  ประชุม On line 38 
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๓๑. นางสาวเจษฎ์สิตา     เลิศธนบวรพงษ์ 1 
๓๒. นางสาวสุขฤทัย     บุตรชาลี 2 
๓๓. นายธนทรัพย์     อนารัตน์ 3 
๓๔. นายสราวุธ      ไสยรส 4 
๓๕. นางสาวจินตนา     โพธิ์ชัย 5 
๓๖. นางสาวศุภลักษ์     บุญยืน  ประชุม On line 6 
๓๗. นางบุษรา      จันทร์โตพฤกษ์ 7 
๓๘. นางสาวณชนม์พัฒน์     อารีเอื้อ 8 
๓๙. นางสาวสุวิมล     แทเรือง 9 
๔๐. นางสาวอรัญญา     น้อยบัวทิพย์ 10 
๔๑. นางสาวประภาพร     ข าคมเขตต์ 11 
๔๒. นางสาวจิรัชยา     วิชิตมงคล ประชุม On line 12 
๔๓. นางสาวสญาดา     สาลีวรรณ 13 
๔๔. นางสาวสุกัญญา     แพงโพนทอง 14 
๔๕. นางสาวณิชากมล      ศรีอาราม 15 
๔๖. นางสาวภิญญาพัชญ์     วังภูงา 16 
๔๗. นางสาววาสนา     บุตรพรม ประชุม On line 17 
๔๘. นางสาวกนกวรรณ     ศรีดาฮด  ประชุม On line 18 
๔๙. นางเนาวะพา     อนารัตน์ 19 
๕๐. นายสมยศ      ศรีหานนท์ 20 
๕๑. นางสาวแพรวนภา     เกี้ยงเก่า 21 
๕๒. นายปริญญา     ดาแก้ว 22 
๕๓. นายเอกชัย      จันทะคัด 23 
๕๔. นางสาวนิชาภา     ศรีพนม 24 
๕๕. นายชวาลย์      เวือมประโคน 25 
๕๖. นางสาวโชติกา     เอกพันธุ์ 26 
๕๗. นายเชาวฤทธิ์     โสภาพล  ประชุม On line 27 
๕๘. นางรติรส      เสี่ยงสาย ประชุม On line 28 
๕๙. นางสาวแสงจันทร์     จันทร์โท 29 
๖๐. นางสาวลลิตา     เพ็งพารา 30 
๖๑. นายปรัชญา      สุทธิประภา 31 
๖๒. นายเอกลักษณ์     เปลรินทร์ 32 
๖๓. นางสาวชีวรัตน์     ศีลพันธุ์ 33 
๖๔. นายทินรัตน์      ยะนะโชติ 34 
๖๕. นางสาววาสนา     เลิศมะเลา 35 
๖๖. นายปวีกร      ท้าวบุตร 36 
๖๗. นางยุพเรศน์     ประทีป ณ ถลาง 37 
๖๘. นางวราพร      เตียนพลกรัง 38 
๖๙. นางสาววรรณภา     สุทธิประภา 39 



 
 

 

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

๗๐. นางสาวอรพรรณ     เปลรินทร์ 1 
๗๑. นางสาวสุจิตรา     แก้วใส 2 
๗๒. นางสาวสมปอง     ละออ 3 
๗๓. นายอนุวัตร      ไชยรินทร์ 4 
๗๔. นางจังกร      พรรณแสง 5 
๗๕. นายไพรัตน์      ฤทธิยงค์ 6 
๗๖. นายสุจิตร      ไชยธรรม 7 
๗๗. นางวาสนา      เขียวรัมย ์8 
๗๘. นางสมสมัย      ฤทธิยงค์ 9 
๗๙. นายศักดิ์ดา      รัตนวรรณ 10 
๘๐. นางสาวรุ่งเพชร     โพธิศรี 11 
๘๑. นายสว่าง      จันทไชย  ประชุม On line 12 
๘๒. นายภูเบตร      ภักดีวุฒิ 13 
๘๓. นายสมนึก      พลเยี่ยม 14 
๘๔. นายสุริยันท์      วรภูมิ 15 
๘๕. นางสาววณิชยา     เนืองพันธ์ ประชุม On line 16 
๘๖. นายปกครอง     เปรินทร์ 17 
๘๗. นายพรชัย      ท้าวบุตร 18 
๘๘. ว่าที่ ร.ต. ศรัญญู     ด้วงไผ่ 19 
๘๙. นางสาววรรณนิภา     สุทธิประภา 20 
๙๐. นายเกียรติด ารงวุฒิ     นาสิงทอง เจริญรัชตานันทร์ 21 
๙๑. นางสาววิลาวรรณ์     กมลสินธ์ ประชุม On line 22 
๙๒. นางสาวพัชรินทร์     เดชพละ  ประชุม On line 23 
๙๓. นายฐนกร      บุญสุข 24 
๙๔. นางสาวไพลิน     ทวยหาญ ประชุม On line 25 
๙๕. นางสาวเพียงเพ็ญ     สุทธิประภา 26 
๙๖. นางสาวแพรวพรรณ     กุดราศรี 27 
๙๗. นางสาวพรทิวา     สารจันทร์ 28 
๙๘. นายสันติภาพ     สมณา 29 
๙๙. นายสราวุธ      เนตรศิริ 30 
๑๐๐. นายบดินทร์     ศิริเกษ  ประชุม On line 31 
๑๐๑. นางสาหร่าย     ประเสริฐสังข์ 32 
๑๐๒. นางฉวีวรรณ     รัตนวรรณ 33 
๑๐๓. นางสาวศิริลักษณ์    แน่นอุดร ประชุม On line 34 
๑๐๔. นายชวิศ     โพธิ์ชัยหล้า 35 
๑๐๕. นางประกาย     ประเสริฐสังข์ 36 
๑๐๖. นางสาวสมจิตร     ประเสริฐสังข์ 37 
๑๐๗. นายวรสิทธิ์     นุกูลการ  ประชุม On line 38 
๑๐๘. นายอภิชัย     จันทร์ราช 39 



 
 

 

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

๑๐๙. นางสาวนวลจันทร์    แวงวรรณ 1 
๑๑๐. นายประภาส     สารรัตน์  ประชุม On line 2 
๑๑๑. นางสาวอังศุมา     ถัดเกษม 3 
๑๑๒. นายอานนท์     จันจิตร 4 
๑๑๓. นางสาวนิภาพร     ประเสริฐสังข์ 5 
๑๑๔. นายมรรควิน     แสนนาใต้ 6 
๑๑๕. นายพิสุทธิ์     คชาชัด 7 
๑๑๖. นางสาวปิยพันธุ์     ท้าวบุตร 8 
๑๑๗. นางสาวศุภสร     โพธาราม ประชุม On line 9 
๑๑๘. นางรุ่งนภา     บัวเลิง  ประชุม On line 10 
๑๑๙. นายสันติสุข     สุวรรณพันธ์ 11 
๑๒๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุภักชญา    ชิตวงษ์ 12 
๑๒๑. นายพงษ์พิจักษณ์    แก้วโสม 13 
๑๒๒. นายพิเชษฐ     ศรีนนท์  ประชุม On line 14 
๑๒๓. นางจริยาภรณ์     มะละปะที 15 
๑๒๔. นางสาวปนัดดา     ชัยปัญญา 16 
๑๒๕. นางสาวสุภรัตน์     มะเริงสิทธิ์ 17 
๑๒๖. นางกรรณิการ์     ดาแก้ว 18 
๑๒๗. นางสาวอารีรัตน์     คุณหงส์ 19 
๑๒๘. นางสาวปิยพรวดี    ทองดี  ประชุม On line 20 
๑๒๙. นายศุภรักษ์     ภักดีหาร 21 
๑๓๐. นายกอบศักดิ์     วงศ์วิลาศ ประชุม On line 22 
๑๓๑. นายจุลดิษฐ์     พ่ึงสุข 23 
๑๓๒. นายสุรพร     เดชบุญ 24 
๑๓๓. นางสาวกรรณิการ์    สุภรัมย์ 25 
๑๓๔. นางสาวศรัญญา     สุทธิประภา ประชุม On line 26 
๑๓๕. นายปิยภูมินทร์     มุทาไร  ประชุม On line 27 
๑๓๖. นายจักรธร     พลคชา 28 
๑๓๗. นางสาวรัฐพร     ภูชัย  ประชุม On line 29 
๑๓๘. นายเชิดศักดิ์     ศิริโชติ 30 
๑๓๙. นางสาวจิราภรณ์     นาเมืองรักษ์ 31 
๑๔๐. นางสาวอภิชญา     แก้วพร 32 
๑๔๑. นายเกียรติกมล      เกลี้ยงเกลา 33 
๑๔๒. นางสาวพรพิมล      พลีศักดิ์   34 

 35 
ผู้ไม่มาประชุม  36 
 37 

๑. นายศุภรานนท์     ลาศรีทัศน์ 38 
๒. นายบวรลักษณ์     บุญจ าเนียร 39 



 
 

 

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

๓. นายวุฒิเดช      นิยม   1 
๔. นายประมวล      บุญแสน   2 
๕. นายอุทัย      สิงธวัช   3 
๖. นายพิทักษ์      สิทธิศักดิ์  4 
๗. นางสาวมนนิภา     ศรีรักษา   5 
๘. นายสมจิตร      พันธ์สุวรรณ  6 
๙. นายออมสมบัติ     ประเสริฐสังข์    7 
๑๐. นายสุจิตร      ไชยฤทธิ์   8 
๑๑. นายอ านาจ      นิลงาม   9 
๑๒. นายผดุงศักดิ์     ประเสริฐสังข์  10 
๑๓. นายสุรชัย      สุภาพสุนทร 11 
๑๔. นายเดชา      วรราช   12 
๑๕. นางสาวขนิตชญา     นาสิงห์ทอง  13 
๑๖. นางมนัสนันท์     พรทวีกุล  14 
๑๗. นายวัชรธร      ภูมิศรี   15 
๑๘. นายประเสริฐ     ฤทธิยงค์   16 

 17 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  18 
 19 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 20 
ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าบุคลากรมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย21 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  22 
 23 
พิธีก่อนเริ่มการประชุม 24 
      ๑. มอบเกียรติบัตรรายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน25 
วิชาการ ระดับช านาญการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 26 
 27 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับ 

๑ นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา ส.๑๕๘ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

๒ นางสาวแสงจันทร์ จันทร์โท ส.๑๕๖ บรรณารักษ์ ช านาญการ 

๓ นางสาวถิรญา พิมพ์พรม ส .๑๘๐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

๔ นายธนทรัพย์ อนารัตน์ ส.๑๒๙ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 

๕ นางสาววาสนา เลิศมะเลา ส.๑๔๐ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

๖ นางดารณี เนตรถาวร ส.๐๒๖ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

๗ นายสมยศ ศรีหานนท์ ส.๐๗๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 

๘ นางสาวโชติกา เอกพันธุ ์ ส.๑๗๔ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 



 
 

 

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

๙ นางสาวลลิตา เพ็งพารา ส.๐๖๘ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

๑๐ นางสาวมาลินี สุราช ส.๐๓๙ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

๑๑ นางเบญจพร วงค์ไชยชาญ ส.๐๑๔ นักวิชาการเงินและบัญขี ช านาญการ 

๑๒ นางสาวปุณิกา โสภาพล ส.๐๖๓ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 

 1 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2 
 3 
      ๑.๑ แนะน าเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 4 
 5 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แนะน าเจ้าหน้าที่6 
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   7 
 8 

    9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
      ๑.๒ แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย ส านักกิจการ14 
นักศึกษา ได้แต่งตั้ง นางบังอร  อุดมศักดิ์ ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 15 
 16 
มติที่ประชุม รับทราบ  17 
 18 
      ๑.๓ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 19 
        ในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) 20 
 21 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประกาศ เรื่อง การ22 
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕) โดยให้ขยาย23 
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่. ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง 24 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 25 
 26 
มติที่ประชุม รับทราบ  27 
 28 
 29 
 30 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
๑ นายเกียรติกมล  เกลี้ยงเกลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักวิชาการและประมวลผล 
๒ นางสาวพรพิมล  พลีศักดิ์ บุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
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      ๑.๔ หน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  1 
        (อว.ส่วนหน้า ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด) 2 
     3 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา 4 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา 5 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด)  6 
 7 
มติที่ประชุม รับทราบ 8 
 9 
      ๑.๕ สรุปการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  10 
 11 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์12 
และการศึกษานานาชาติ ได้ด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ในรอบ ๔ ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้โครงการความร่วมมือทาง13 
วิชาการกับสถานศึกษาในต่างประเทศ อาทิเช่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพ่ือ14 
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน วิทยากร รวมถึงด าเนินการประสานอาจารย์ที่ท าการสอนการแพทย์ใน15 
ต่างประเทศ เพ่ือด าเนินโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้ประสานงานการเปิดการ16 
เรียนการสอนระดับปริญญาโท ส าหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  17 
 18 
มติที่ประชุม รับทราบ 19 
 20 
      ๑.๖ การรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏาน  21 
        และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 22 
 23 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย24 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับนักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏาน จ านวน ๒ คน สาขาวิชา25 
พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ คน สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน และรับนักศึกษา26 
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน ๖ คน ระดับปริญาตรี สาขาวิชานวัตกรรม27 
การบริการและการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน สาขาวิชาการจัดการ28 
โรงแรม จ านวน ๒ คน และระดับปริญโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ คน   29 
 30 
มติที่ประชุม รับทราบ 31 
 32 
      ๑.๗ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 33 
 34 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สถาบันวิจัยและ35 
พัฒนา ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๓ ครั้ง ซึ่งได้ด าเนิน36 
โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ในการนี้ จึงขอขอบคุณ37 
บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านที่ร่วมกันด าเนินโครงการดังกล่าว 38 
 39 
มติที่ประชุม รับทราบ 40 
 41 
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      ๑.๘ งานวิจัยการให้บริการสาธารณะของเทศบาล 1 
 2 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราช3 
ภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ในเขตพ้ืนที่จังหวัด4 
ร้อยเอ็ด ดังนั้น จึงขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมด าเนินงานให้บริการสาธารณะของเทศบาล ดังกล่าว 5 
 6 
มติที่ประชุม รับทราบ 7 
 8 
       ๑.๙ การปฏิบัติงานแบบ New Normal 9 
 10 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การ11 
แพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การปฏิบัติในเวลางานราชการ และนอกเวลาปฏิบัติงาน 12 
ขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติงานแบบ New Normal ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตใน13 
สังคมปัจจุบัน 14 
 15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
      ๑.๑๐ การปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที ่๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 18 
 19 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้20 
ขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่อาคารศรีรัศมี์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จั้งตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒   21 
จัดเป็นพ้ืนที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ประมาณ ๒๕๐ เตียง เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๐ 22 
สิงหาคม ๒๕๖๔ หลังจากปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดแล้ว มหาวิทยาลัยเตรียม23 
ด าเนินการปรับปรุงอาคารศรีรัศมี์ยุวชน เพ่ือใช้ส าหรับเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ24 
นักศึกษา ต่อไป 25 
        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด ขอขอบคุณอาจารย์ เจา้หน้าที่ และนักศึกษา26 
ที่ได้มีส่วนร่วมจิตอาสาอ านวยความสะดวกให้กับการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราช27 
ภัฏร้อยเอ็ด 28 
 29 
มติที่ประชุม รับทราบ 30 
 31 
      ๑.๑๑ แผนเผชิญเหตุในการรองรับสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 32 
        ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 33 
 34 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการควบคุมและ35 
ป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของมหาวิทยาลัย36 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 37 
เมื่อมีการตรวจนักศึกษา/บุคลากรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการจะด าเนินการสอบสวนโรค 38 



 
 

 

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

พิจารณาบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพ่ือด าเนินการควบคุมโรค โดยจัดสถานที่หักชายและหอพักหญิง ภายในมหาวิทยาลัย 1 
เป็นสถานที่ในการกักตัวของบุคคลกลุ่มเสียง 2 
         3 
มติที่ประชุม รับทราบ 4 
 5 
      ๑.๑๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม 6 
        ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7 
        วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 8 
 9 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย10 
ราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม11 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 12 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 13 
        เวลา ๐๘.๓๐ ด าเนินการถ่ายทอดสดพิธีถวายบังคมฯ และการวางพานพุ่ม14 
ดอกไม้ พร้อมกนัทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รายละเอียดจ านวนผุ้เข้าร่วมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 15 
        หลังจากการด าเนินการถ่ายทอดสดเสร็จ เป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีจ านวน16 
ประมาณ ๒๐๐ ทุน และหากอาจารย์/บุคลากร มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถ17 
ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ หรือที่ส านักกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 18 
        ช่วงกลางวัน จักกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนาท าความสะอาดบริเวณรอบพ้ืนที่19 
อาคารศรีรัศมี์ยุวชน และรอบสนามกีฬา 20 
        เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณ21 
ลานกิจกรรมด้านหน้าเสาธง  22 
         23 
มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 25 
      ๑.๑๓ เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” 26 
 27 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ28 
ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 29 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏ30 
ร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” เป็นวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ดังนั้น จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม31 
กิจกรรมดังกล่าว 32 
         33 
มติที่ประชุม รับทราบ 34 
 35 
      ๑.๑๔ การปรับปรุงหอพักนักศึกษาภายในหมาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 36 
 37 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ38 
ร้อยเอ็ด ได้วางแผนการด าเนินงานปรับปรุงหอพักภายในมหาวิทยาลัยใหม่ และปรับเปลี่ยนหอพักนักศึกษาชาย39 



 
 

 

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

(อินทนินทร์) เป็นหอพักนักศึกษาหญิง เนื่องจากหอพักนักศึกษาชายดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าพักจ านวนน้อย ส่วน1 
นักศึกษาชายที่พักหอภายในมหาวิทยาลัย ให้ย้ายที่พักไปยังหอพักชาย ด้านข้างศูนย์อาหาร 2 
 3 
มติที่ประชุม รับทราบ 4 
 5 
      ๑.๑๕ การสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  6 
 7 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอแสดงความ8 
ยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในวันนี้  9 
ปัจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ คน และอยู่ระหว่าง10 
กระบวนการอีกหลายคน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ11 
ที่สูงขึ้น โดยมหวาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าสู่ต าแหน่ง12 
ทางวิชาการที่สูงขึ้นเรียบร้อยแล้ว และได้มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง13 
พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ขอให้บุคลากรได้เร่งด าเนินการจัดท าผลงานเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง14 
วิชาการที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ ต่อไป 15 
 16 
มติที่ประชุม รับทราบ 17 
 18 
      ๑.๑๖ การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 19 
 20 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลยั21 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการน าเสนอการขอปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ22 
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยก าหนดรูปแบบการการปรับอัตราเงินเดือน23 
พนักงานมหาวิทยาลัย ๕ รูปแบบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย24 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณาต่อไป 25 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่26 
คณะกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างเงนิเดือน ได้ศึกษาการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 27 
๕ รูปแบบ ดังนี้ 28 
        รูปแบบที่ ๑ ปรับเพิ่มเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโท) ปรับอัตราเงินเดือน 29 
๑.๕๐ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิมเดือน จ านวน ๓.๙๗ ล้านบาท/ปี  30 
        รูปแบบที่ ๒ ปรับเพ่ิมเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก) ปรับ31 
อัตราเงินเดือน ๑.๕๕ สายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๓๕ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิมเดือน 32 
จ านวน ๕.๘๙ ล้านบาท/ปี  33 
        รูปแบบที่ ๓ ปรับเพิ่มเงินเดือนสายวิชาการ(วุฒิปริญญาโท) ปรับอัตราเงินเดือน 34 
๑.๔๐ สายวิชาการ(ปริญญาเอก) ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๕๕ และสายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๓๕ โดย35 
ค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิมเดือน จ านวน ๑.๙ ล้านบาท/ปี 36 
        รูปแบบที่ ๔ ปรับเพ่ิมเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก) ปรับ37 
อัตราเงินเดือน ๑.๖๓ และสายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๔๓ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิม38 
เดือน จ านวน ๘.๙ ล้านบาท/ปี 39 
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        รูปแบบที่ ๕ ปรับเพ่ิมเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก) ปรับ1 
อัตราเงินเดือน ๑.๗ และสายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๕ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิมเดือน 2 
จ านวน ๑๑.๖๓ ล้านบาท/ปี 3 
 4 
มติที่ประชุม รับทราบ 5 
 6 
      ๑.๑๗ การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 7 
 8 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่  9 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 10 
๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงาน11 
ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับทราบ และเผยแพร่เอกสารการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 12 
๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานภายในเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ13 
บริหารงานเงินงบประมาณรายได้ (กบง.) เพ่ือจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้ผ่าน14 
มติเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ15 
ร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว 16 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอต่อที่ประชุม17 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว และจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา18 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมครั้งถัดไป  19 
 20 
มติที่ประชุม รบัทราบ 21 
 22 
      ๑.๑๘ งานพัสดุ 23 
 24 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่25 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง26 
ระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ ดังนี้ 27 
        - การปรับระบบไฟฟ้าประจ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 28 
และอาคารวิทยบริการ เป็นเงินจ านวน ๓.๕ ล้านบาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว และ29 
ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับ30 
การใช้งานที่มากขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 31 
        - การปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ โดยได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จ านวน 32 
๑๕ ล้านบาท อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 33 
        - การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ34 
ด าเนินการก าหนดแนวทางการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)  ซึ่งจะแล้วเสร็จใน35 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 36 
        และ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรเงิน37 
งบประมาณ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน ๕๗.๒๓ ล้านบาท มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการจัดซื้อให้แล้ว38 
เสร็จตามระยะที่ก าหนด 39 
 40 
มติที่ประชุม รับทราบ 41 
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      ๑.๑๙ งานอาคารสถานที่ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับมอบคืนพ้ืนที่อาคารศรีรัศมิ์ยุวชนที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว โดย4 
มหาวิทยาลัยได้เร่งด าเนินการปรับปรุงตัวอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ5 
จัดการเรียนการสอนต่อไป 6 
 7 
มติที่ประชุม รับทราบ 8 
 9 
      ๑.๒๐ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพื้นผิวถนน 10 
 11 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนผิวถนน ดังนี้ 13 
        - การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการย้าย 14 
เสาไฟฟ้า จากด้านข้างถนนเข้าไปติดตั้งไว้ที่เกาะกลางถนน เพ่ือให้แสงส่องสว่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่ถนนมากยิ่งขึ้น  15 
        - การปรับปรุงระบบระบายน้ า บริเวณสามแยกวงเวียนตราสัญลักษณ์พระราช16 
ลัญจกรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมต่อท่อทางระบายน้ าเรียบร้อยแล้ว คาดว่าในฤดูฝนจะสามารถ17 
ระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 18 

- การปรับปรุงลาดยางผิวถนนรอบบริเวณวงเวียนตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร  19 
และปรับปรุงพ้ืนผิวถนนตั้งแต่บริเวณถนนด้านข้างอาคารคณะครุศาสตร์จนถึงบ้านพักบุคลากร 20 
 21 
มติที่ประชุม รับทราบ 22 
 23 
      ๑.๒๑ การจ่ายเงินเยียวยานักศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 24 
 25 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติ26 
คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่ว27 
ประเทศในการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เริ่ม28 
ด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ดังกล่าวแล้ว 29 
       30 
มติที่ประชุม รับทราบ 31 
 32 
      ๑.๒๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบ 33 
        คลังหน่วยกิต ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ 34 
 35 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย36 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกติ ระดับ37 
อนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับ38 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจัดการศึกษา ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 39 
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การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาสัย และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบ1 
เดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ 2 
 3 
มติที่ประชุม รับทราบ 4 
 5 
      ๑.๒๓ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 6 
        ราชภัฏร้อยเอ็ดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 7 
 8 
        อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ9 
ร้อยเอ็ด ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ10 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ11 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 12 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว มีจ านวน ๔๘ คน โดยได้นักศึกษาได้ทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรจากองค์การ13 
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 14 
       15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 18 
 19 
      การรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 20 
 21 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ22 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมเจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๑ ประจ าป ี๒๕๖๔ 23 
เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค ์บัดนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน24 
การประชุม เรี ยบร้อยแล้ ว  สามารถตรวจสอบรายงานประชุมได้ โดยดาวน์ โหลดได้ที่ เว็ ปไซต์  25 
http://www.reru.ac.th/ index.php/University-Council/รายงานการประชุม 26 
 27 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 28 
    โดยไมมี่ข้อแก้ไข  29 
 30 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  31 
      - ไม่มี 32 

 33 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 34 

- ไม่มี 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

http://www.reru.ac.th/%20index.php/University-Council/รายงาน
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 1 
 2 
      ๕.๑ แสดงมุทิตาจิตแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
 4 
        นายทนิภัทร  โพธิ์ชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 
ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และขอแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่ท่าน 6 
จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 7 
 8 
มติที่ประชุม รับทราบ 9 
 10 
      ๕.๒ ก าหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายพิภพ  สารพัฒน์ 11 
 12 
        นายทินภัทร  โพธิ์ชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก าหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ 13 
นายพิภพ  สารพัฒน์ นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนั้น จึงขอ14 
เชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดรสบัสบริการรับ-ส่ง ส าหรับ15 
บุคลากรที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดังกล่าว 16 
 17 
มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 19 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.  20 
 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

นายเอกชัย  จันทะคัด 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 


