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๓๑. อาจารย์รชยา      พรมวงศ์  ลาศึกษาต่อ 25 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศิลป์  พลแดง  ลาศึกษาต่อ 26 
๓๓. อาจารย์ปิยะนุช    ภูทองขาว ลาศึกษาต่อ 27 
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ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 5 

 6 
---------------------------------- 7 

 8 
ผู้มาประชุม (คณะพยาบาลศาสตร์) 9 
 10 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ  ประชุม On line 11 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย   พงษ์แก้ว ประชุม On line 12 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง  13 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา   พลพุทธา ประชุม On line 14 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ ์  พวงศรีเคน ประชุม On line 15 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ ประชุม On line 16 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์  เจริญแสน ประชุม On line 17 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  อาษาธง   18 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา   โพธิ์ศรี  ประชุม On line 19 
๑๐. อาจารย์ ดร.สุจิตรา   ฤทธิ์มนตรี 20 
๑๑. อาจารย์กุมาลีพร    ตรีสอน  ประชุม On line 21 
๑๒. อาจารย์ชนิดาวดี    สายืน  ประชุม On line 22 
๑๓. อาจารย์กรกนก    ตระกูลการ  23 
๑๔. อาจารย์ณิชพันธุ์ระวี   เพ็งพล  ประชุม On line 24 
๑๕. อาจารย์วิภาพร    จันทนาม  25 
๑๖. อาจารย์พรรณงาม   วรรณพฤกษ์ ประชุม On line 26 
๑๗. อาจารย์ณัฐิกา    ราชบุตร  ประชุม On line 27 
๑๘. อาจารย์วาสนา      สุระภักดิ์  28 
๑๙. อาจารย์กิรณานันท์   สนธิธรรม  ประชุม On line 29 
๒๐. อาจารย์สุรีพร    ศรีโพธิ์อุ่น ประชุม On line 30 
๒๑. อาจารย์ทองมี    ผลาผล  ประชุม On line 31 

 32 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะพยาบาลศาสตร์) 33 
 34 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์ 35 
๒. อาจารย์บุณยดา    วงค์พิมล  36 
๓. อาจารย์สมหมาย    กุมผัน   37 
๔. อาจารย์ช่อทิพย์    แตงพันธ์  38 
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๑๑. อาจารย์โชติระวี    อินจ าปา 7 
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ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 5 

 6 
---------------------------------- 7 

 8 
ผู้มาประชุม (คณะครุศาสตร์) 9 
 10 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์ ประชุม On line 11 
๒. อาจารย์ราชันย์    เจริญแก่นทราย ประชุม On line 12 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค์ ประชุม On line 13 
๔. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์   บุตรทองทิม ประชุม On line 14 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ   จันตะคุณ ประชุม On line 15 
๖. อาจารย์ส าเนียง    จุลเสริม   16 
๗. อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์   ชมพูพาทย์  17 
๘. อาจารย์รุจิเรข    บุญกาพิมพ์ ประชุม On line 18 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์  ประชุม On line 19 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ ประชุม On line 20 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม   21 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัณยาภรณ์  นวลสิงห ์22 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร   23 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ ประชุม On line 24 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  สาระขันธ์ ประชุม On line 25 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงจันทร์    กะลาม 26 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาต ิ  ชาญวิจิตร  27 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน  ประชุม On line 28 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิศ          โนมะยา ฟลอส์ซี ประชุม On line 29 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวะโรจ    วรรณจันทร์ ประชุม On line 30 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ดีไม่น้อย  ประชุม On line 31 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ   รสจันทร์  ประชุม On line 32 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด ประชุม On line 33 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  ประชุม On line 34 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เศษฐจ านง ประชุม On line 35 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์ ประชุม On line 36 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา  ถิรเดโชชัย ประชุม On line 37 
๒๕. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย   ศิลปโชค  ประชุม On line  38 
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๒๖. อาจารย์ ดร.ภัทรวรรณ   ค าแปล  ประชุม On line 1 
๒๗. อาจารย์ ดร.พิริยา     พิทยาวัฒนชัย ประชุม On line 2 
๒๘. อาจารย์ ดร.เกศินี   ศรีวงค์ษา 3 
๒๙. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา   ปรีดาพันธุ์ ประชุม On line 4 
๓๐. อาจารย์ ดร.บพิตร   เค้าหัน  ประชุม On line 5 
๓๑. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ     รักษ์แพทย์ ประชุม On line 6 
๓๒. อาจารย์ ดร.หทัย    น้อยสมบัติ  7 
๓๓. อาจารย์ ดร.ทนนัยา     ค าคุ้ม  ประชุม On line 8 
๓๔. อาจารย์ ดร.มนชิดา      ภูมิพยัคฆ์ 9 
๓๕. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก   อ าภา 10 
๓๖. อาจารย์จิรวัฒน์      เย็นใส  ประชุม On line 11 
๓๗. อาจารย์ประเสริฐ     สุทธิประภา ประชุม On line 12 
๓๘. อาจารย์เฉลิมวุฒิ    ศุภสุข  ประชุม On line 13 
๓๙. อาจารย์ชญตว์     อินทร์ชา ประชุม On line 14 
๔๐. อาจารย์กนกวรรณ   แก่นนาค า ประชุม On line 15 
๔๑. อาจารย์นันทวัน     เจ๊กจันทึก 16 
๔๒. อาจารย์มนตรี    เตียนพลกรัง 17 
๔๓. อาจารย์อุมาพร      ไวยารัตน์ ประชุม On line 18 
๔๔. อาจารย์อ านาจ      ถามะพันธ์ ประชุม On line 19 
๔๕. อาจารย์สุรเชษฐ์    อินธิแสง  ประชุม On line 20 
๔๖. อาจารย์ทิวาพร      อรรคอ านวย ประชุม On line 21 
๔๗. อาจารย์เพ่ิมพร    สุ่มมาตย์  22 
๔๘. อาจารย์กีรภัทร    จรรยาค านึง ประชุม On line 23 
๔๙. อาจารย์ชัชวาล    สร้อยกุดเรือ ประชุม On line 24 
๕๐. อาจารย์เจษฎ์บดินทร์   จิตต์โศภิตานนท์ ประชุม On line 25 
๕๑. อาจารย์ปิยะธิดา     ชนะพันธ์ ประชุม On line 26 
๕๒. อาจารย์ธนิกานต์     ศิริภักดิ์   ประชุม On line 27 
๕๓. อาจารย์ทแกล้ว    แกล้วกล้า ประชุม On line 28 
๕๔. อาจารย์เมตตา    ฟองฤทธิ์ ประชุม On line 29 
๕๕. อาจารย์การุณา     แก้วนิมิต ประชุม On line 30 
๕๖. อาจารย์ดวงทิพย์    วงศ์นาค  ประชุม On line 31 
๕๗. อาจารย์สันติ    ทิพนา  ประชุม On line 32 
๕๘. อาจารย์อัธยา      เมิดไธสง ประชุม On line 33 
๕๙. อาจารย์นุชรินทร์     มิ่งโอโล  ประชุม On line 34 
๖๐. อาจารย์กฤษฎาภรณ์   จันตะคุณ ประชุม On line 35 
๖๑. อาจารย์วิชิต    ถิรเดโชชัย  36 
๖๒. อาจารย์ชมบุญ    สุทธิปัญโญ ประชุม On line 37 
๖๓. อาจารย์ศิมาวรรณ   โฮมแพน  ประชุม On line 38 
๖๔. อาจารย์นุจิรา    สุวรรณโท  39 
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๖๕. อาจารย์นธภร    ไชยธรรม ประชุม On line 1 
๖๖. อาจารย์ศุภชัย      ราชอาจ  ประชุม On line 2 
๖๗. อาจารย์อุไรวรรณ   นาสิงห์ทอง ประชุม On line 3 
๖๘. อาจารย์สุรางรัตน์   แบมขุนทด ประชุม On line 4 

 5 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะครุศาสตร์) 6 
 7 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ 8 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์   9 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา  10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ    วรรณภักดี  ภูมิพันธ์ ประชุม  11 
๕. อาจารย์ ดร.กัญญาวดี   แสงงาม   12 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ 13 
๗. อาจารย์ ดร.พรชัย     ผาดไธสง 14 
๘. อาจารย์ปิยธิดา    ศรีศิริ  15 
๙. อาจารย์กิ่งดาว    ดลเจิม 16 
๑๐. อาจารย์รัชฎาพร    ศรีพิบูลย์ 17 
๑๑. อาจารย์พรนวลผจง    หลวงวังโพธิ ์18 
๑๒. อาจารย์พิสิฐ    พินิจสกุล 19 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  น านาผล 20 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์  ปานทอง 21 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร  บุญทวี 22 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา     ชัยสวัสดิ ์23 
๑๗. อาจารย์จุฑามาศ    ภูเกิดพิมพ์ 24 
๑๘. อาจารย์เชอรี่    เกษมสุขส าราญ 25 
๑๙. อาจารย์พรหมลิขิต    จิตจักร 26 
๒๐. อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ   สอนจันทร์ 27 
๒๑. อาจารย์จักรพัฒน์   ภูมิพันธ์   28 
๒๒. อาจารย์ธรรมชาติ     ถามะพันธ์  29 
๒๓. อาจารย์ธวัชชัย    เหล่าสงคราม   30 
๒๔. อาจารย์ภัทรพร    ผลดี   31 
๒๕. อาจารย์อัจนา    น้อยบุดดี  32 
๒๖. อาจารย์ศาสตราวิทย์   วงศ์บุตรลีวัฒนา  33 
๒๗. อาจารย์ตันติกร      ภูเกิดพิมพ์  34 
๒๘. อาจารย์พันธ์ทิพา    คนฉลาด  35 
๒๙. อาจารย์คชษิณ    สุวิชา   ลาศึกษาต่อ 36 
๓๐. ว่าที่ ร.ต.หญิง โชติกา   แก้วแกมเกษ  ลาศึกษาต่อ 37 
๓๑. อาจารย์ฟ้าสวย    ตรีโอษฐ์   ลาศึกษาต่อ 38 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ชนะนิล   ลาศึกษาต่อ 39 



 
 

 

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

๓๓. อาจารย์หนึ่งฤทัย    ม่วงเย็น   ลาศึกษาต่อ 1 
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงษ์   ร่มแก้ว   ลาศึกษาต่อ 2 
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รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม 1 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  2 

คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 3 

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวิชาลงกรณ์  4 

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 5 

 6 
---------------------------------- 7 

 8 
ผู้มาประชุม (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 9 
 10 

๑. อาจารย์อัจฉรียา     พัฒนสระคู  11 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา   พิมทา   12 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุติมา   ฮามค าไพ  13 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร     แก้วสะอาด  14 
๕. อาจารย์ ดร.ภัทริกา   ชินช่าง   15 
๖. อาจารย์ ดร.มงคล   เอกพันธ์  ประชุม On line 16 
๗. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์     ภักดีวุฒิ  ประชุม On line 17 
๘. อาจารย์ตรีธิดา      บุญทศ   18 
๙. อาจารย์จีระพัฒน์     จูมกุมาร   19 
๑๐. อาจารย์สุพจน์      บัวเลิง  ประชุม On line 20 
๑๑. อาจารย์จารุวรรณ     สุภาชัยวัฒน ์  21 
๑๒. อาจารย์ศศิกาญจน์     มุสิกวรรณวัฒน์ ประชุม On line 22 
๑๓. อาจารย์ดวงดาว     ภูครองจิตร 23 
๑๔. อาจารย์นุชศรา      นันโท  ประชุม On line 24 
๑๕. อาจารย์ดวงเดือน     เภตรา  ประชุม On line 25 
๑๖. อาจารย์อัจฉราภรณ์   จุฑาผาด   26 
๑๗. อาจารย์รุ่งวิทย์    ตรีกุล   27 
๑๘. อาจารย์สายรุ้ง      ธรณี   28 
๑๙. อาจารย์พรรณภา     สังฆะมณี  29 
๒๐. อาจารย์สิรวิชญ์      ปิ่นค า   30 
๒๑. อาจารย์อุณนดาทร   มูลเพ็ญ   31 
๒๒. อาจารย์สุธาสินี    วังคะฮาต  32 
๒๓. อาจารย์รักษดาวัลย์   ศิริตาค า 33 
๒๔. อาจารย์ญาณกร     เขตศิริสุข ประชุม On line 34 
๒๕. อาจารย์จุฑารัตน์     จิตต์ถนอม ประชุม On line 35 
๒๖. อาจารย์อินทร์      อินอุ่นโชติ ประชุม On line 36 

 37 
 38 
 39 



 
 

 

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

ผู้ไม่มาประชุม (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 1 
 2 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ    โพนศิริ 3 
๒. อาจารย์ ดร.ภัทริยา   พรหมราษฎร์  4 
๓. อาจารย์ ดร.วรรณษา   วังแสนแก้ว  5 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง    ศรีธรราษฎร์ 6 
๕. อาจารย์สิทธิศักดิ์    เตียงงา   7 
๖. อาจารย์รุ่งอรุณ    ศุภกฤตอนันต์  8 
๗. อาจารย์กนกวรรณกรณ์     หลวงวังโพธิ ์  9 
๘. อาจารย์เขมวิทย์    จิตตะยโสธร 10 
๙. อาจารย์สุริยาวุธ    ธรณี   11 
๑๐. อาจารย์เกรียงไกร     กันแก้ว 12 
๑๑. อาจารย์ปริเยศ      พรหมประสิทธิ์ 13 
๑๒. อาจารย์มณฑิรา    มณีแสง 14 
๑๓. อาจารย์สุนันวดี      พละศักดิ์ ลาศึกษาต่อ 15 

 16 
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รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันพุธที่ ๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เอกสารประกอบการประชุม 1 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  2 

คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 3 

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวิชาลงกรณ์  4 

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 5 

 6 
---------------------------------- 7 

 8 
ผู้มาประชุม (คณะนิติรัฐศาสตร์) 9 
 10 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  สนวา  ประชุม On line 11 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง  12 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา   สุขเพิ่ม  ประชุม On line 13 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์    นิลผาย   14 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ  15 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต. พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์ ประชุม On line 16 
๗. อาจารย์ปิ่นบุญญา     ล ามะนา 17 
๘. อาจารย์นภัสภรณ์   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 18 

 19 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะนิติรัฐศาสตร์) 20 
 21 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์  22 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง  23 
๓. อาจารย์สุพัฒนา    ศรีบุตรดี 24 
๔. อาจารย์วุฒิชัย    ตาลเพชร  25 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์    แสงเรณู   26 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ   27 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร   ไชยวิเศษ  28 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์    สินธุเดช   29 
๙. อาจารย์ณัฐพงษ์     ราชม ี   30 
๑๐. อาจารย์ริยา    เด็ดขาด   31 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี 32 
๑๒. อาจารย์ปฏิวัติ    ธีระวิชชากูร  33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
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เอกสารประกอบการประชุม 1 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  2 

คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธ ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 3 

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวิชาลงกรณ์  4 

ผ่านการประชุมทางไกล(Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) 5 

 6 
---------------------------------- 7 

 8 
ผู้มาประชุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 9 
 10 

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

 19 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 20 
 21 

๑. อาจารย์ ดร.ธีรพล   สืบชมภู   22 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด 23 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  สุพะก า 24 

 25 
 26 

 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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 38 



 
 

 

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

พิธีการก่อนการประชุม 1 
 2 
๑. แสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย3 
ศาสตราจารย์ ดังนี้ 4 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข ์ คณะครุศาสตร์ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  เอกพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

 5 
๒. แสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ดังนี้ 6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  8 
 9 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 10 
ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าบุคลากรมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัย11 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  12 
 13 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 14 
 15 
      ๑.๑ แนะน าอาจารย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 16 
 17 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แนะน าอาจารย์18 
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 19 
 20 

 21 
มติที่ประชุม รับทราบ 22 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ คณะครุศาสตร์ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรตัน์  ศิริสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๓ อาจารย์ ดร.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด 

๑ อาจารย์ขวัญจิรา  กันทะโล คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒ อาจารย์วารีรัตน์  วรรณโพธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓ อาจารย์ศตวรรษ  อุดรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๔ อาจารย์พัชรินทร์  พรมสอน คณะพยาบาลศาสตร์ 
๕ อาจารย์ ดร.สุจิตตา  ฤทธิ์มนตรี คณะพยาบาลศาสตร์ 



 
 

 

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

      ๑.๒ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 1 
        ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖) 2 
 3 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์โรค4 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงต้องเฝ้าระวังทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย รัฐบาลจึงออก5 
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร6 
(คราวที่ ๑๖) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  7 
 8 
มติที่ประชุม รับทราบ  9 
 10 
      ๑.๓ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา  11 
        และรองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ผู้อ านวยการ14 
ส านักกิจการนักศึกษา หมดวาระด ารงต าแหน่ง ดั้งนั้น เพ่ือให้การบริหารงานภายในส านักกิจนักศึกษาเป็นไปด้วย15 
ความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ให้ด ารงต าแหน่งรักษา16 
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา และแต่งตั้ง นางบังอร  อุดมศักดิ์ ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ17 
ส านักกิจการนักศึกษา 18 
        19 
มติที่ประชุม รับทราบ 20 
 21 
      ๑.๔ การรับนักศึกษาต่างชาติ ทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏาน  22 
        และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 23 
 24 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย25 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับนักศึกษาทุนโครงการความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรภูฏาน จ านวน ๒ คน ดังนี้ 26 
        - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ คน  27 
        - สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน  28 
        และรับนักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 29 
จ านวน ๖ คน ดังนี้ 30 
        ปริญญาตรี 31 
        - สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน  32 
        - สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  33 
          จ านวน ๒ คน  34 
        ปริญญาโท  35 
        - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๒ คน   36 
 37 
มติที่ประชุม รับทราบ 38 
 39 



 
 

 

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

      ๑.๕ โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 1 
 2 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ : กิจกรรม4 
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน (ววน.)  5 
ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  6 
โดย วิทยากร : ๑) นายสมปราถนา สุขทวี รองผู้อ านวยการ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  7 
๒) รองศาสตราจารย์.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค 8 
        ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการ9 
อบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสอบถาม10 
เพ่ิมเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 
 12 
มติที่ประชุม รับทราบ 13 
 14 
      ๑.๖ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ 15 
        (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 16 
 17 
        อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 18 
ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการยกระดับ19 
เศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ดังนี้ 20 
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการยกระดับ21 
เศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จ านวน ๑๐ ต าบล22 
โดยด าเนินโครงการในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๘ ต าบล และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง จ านวน ๒ ต าบล  23 
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้24 
ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต าบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้25 
ประเทศ) จ านวน ๑๐๑ ต าบล 26 
 27 
มติที่ประชุม รับทราบ 28 
 29 
      ๑.๗ การปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที ่๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 30 
 31 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ จังหวัดร้อยเอ็ด  32 
ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่อาคารศรีรัศมี์ยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จั้งตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒   33 
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด - ๑๙ จ านวน ๒๕๐ เตียง โดยเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – วันที่ 34 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 35 
เรียบร้อยแล้วแล้ว ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงอาคารศรีรัศมี์ยุวชน เพ่ือใช้36 
ส าหรับเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา ต่อไป 37 



 
 

 

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

        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภฏัรอ้ยเอ็ด ขอขอบคุณอาจารย์ เจา้หน้าที่ และนักศึกษา1 
ที่ได้มีส่วนร่วมจิตอาสาอ านวยความสะดวกให้กับการด าเนินงานของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ2 
ร้อยเอ็ด 3 
 4 
มติที่ประชุม รับทราบ 5 
 6 
      ๑.๘ แผนเผชิญเหตุในการรองรับสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 7 
        ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 8 
 9 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือเป็นการควบคุมและ10 
ป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ภายในสถานศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏั11 
ร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าคณะ12 
พยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วางแผนเผชิญเหตุในการรองรับสถานการณ์แพร่13 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดังนี้ 14 
        เมื่อมีการตรวจนักศึกษา/บุคลากรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการจะ15 
ด าเนินการสอบสวนโรค และพิจารณาบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพ่ือด าเนินการควบคุมโรค โดยจัดสถานที่พักชายและหอพัก16 
หญิง ภายในมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่ในการกักตัวของบุคคลกลุ่มเสียง และด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรค17 
ต่อไป 18 
         19 
มติที่ประชุม รับทราบ 20 
 21 
      ๑.๙ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม 22 
        ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 23 
        วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 24 
 25 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย26 
ราชภัฏร้อยเอ็ด จะด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม27 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 28 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยก าหนดกิจกรรมการ ดังนี้ 29 
        เวลา ๐๘.๓๐ ด าเนินการถ่ายทอดสดพิธีถวายบังคมฯ และการวางพานพุ่ม30 
ดอกไม้ พร้อมกันทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รายละเอียดจ านวนผู้เข้าร่วมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 31 
        หลังจากการด าเนินการถ่ายทอดสดเสร็จ เป็นพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งมีจ านวน32 
ประมาณ ๒๐๐ ทุน ทั้งนี้อาจารย์/บุคลากร ที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพ่ิมเติม สามารถติดต่อ33 
ได้ที่ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ หรือที่ส านักกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 34 
        ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาดบริเวณรอบพ้ืนที่อาคาร35 
ศรีรัศมี์ยุวชน และรอบสนามกีฬา 36 
        และเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ  37 
ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าเสาธงชาติ  38 
         39 
มติที่ประชุม รับทราบ 40 



 
 

 

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

      ๑.๑๐ เลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” 1 
 2 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ3 
ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 4 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏ5 
ร้อยเอ็ด มินิมาราธอน ครั้งที่ ๓” เป็นวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   6 
        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม7 
ตามก าหนดการดังกล่าว 8 
         9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
      ๑.๑๑ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ) 12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลยั14 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดตั้งค่าเป้าหมายการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ) ร้อยละ ๖๐ ของ15 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง16 
วิชาการ จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๔.๙๗ และอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ จ านวน 17 
๑๙๙ คน ซึ่งในจ านวน ๑๙๙ คนนี้ อยู่ระว่างกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑๑ คน ดังนี้ 18 
        ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๘ คน 19 
        ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน  20 
        ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๑ คน  21 
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา22 
ต าแหน่งทางวิชการ(ก.พ.ว.) อย่างน้อย ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง  23 
        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ทุกท่านได้ยื่นขอ24 
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ) ให้ครบร้อยละ ๑๐๐  25 
 26 
มติที่ประชุม รับทราบ 27 
 28 
      ๑.๑๒ การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 29 
 30 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลยั31 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการน าเสนอ ร่างรูปแบบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุม32 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้วนั้น โดยที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ รูปแบบการการ33 
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ๕ รูปแบบ และให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 34 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณาต่อไป 35 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่36 
คณะกรรมการศึกษาปรับโครงสร้างเงินเดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ศึกษาและจัดท าร่างรูปแบบปรับ37 
โครงสร้างเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ๕ รูปแบบ รายละเอียดดังนี้ 38 



 
 

 

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

        รูปแบบที่ ๑ ปรับเพิ่มเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโท) ปรับอัตราเงินเดือน 1 
๑.๕๐ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิมเงินเดือน จ านวน ๓.๙๗ ล้านบาท/ปี  2 
        รูปแบบที่ ๒ ปรับเพ่ิมเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก) ปรับ3 
อัตราเงินเดือน ๑.๕๕ สายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๓๕ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิม4 
เงินเดือน จ านวน ๕.๘๙ ล้านบาท/ปี  5 
        รูปแบบที่ ๓ ปรับเพิ่มเงินเดือนสายวิชาการ(วุฒิปริญญาโท) ปรับอัตราเงินเดือน 6 
๑.๔๐ สายวิชาการ(ปริญญาเอก) ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๕๕ และสายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๓๕ โดย7 
ค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิมเงินเดือน จ านวน ๑.๙ ล้านบาท/ปี 8 
        รูปแบบที่ ๔ ปรับเพ่ิมเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก) ปรับ9 
อัตราเงินเดือน ๑.๖๓ และสายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๔๓ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิม10 
เดือน จ านวน ๘.๙ ล้านบาท/ปี 11 
        รูปแบบที่ ๕ ปรับเพ่ิมเงินเดือนสายวิชาการ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก) ปรับ12 
อัตราเงินเดือน ๑.๗ และสายสนับสนุน ปรับอัตราเงินเดือน ๑.๕ โดยค านวนเงินงบประมาณในการปรับเพ่ิม13 
เงินเดือน จ านวน ๑๑.๖๓ ล้านบาท/ปี 14 
 15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
      ๑.๑๓ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 18 
 19 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลยั20 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด โดยได้ด าเนินการวิพากษ์21 
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดท า Curriculum Mapping ในหลักสูตร 22 
และอยู่ระหว่างจัดหาสถานบันพ่ีเลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประสานจัดท าบันทึกข้อตกลงความ23 
ร่วมมือกับโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลร่วมผลิตนักศึกษาและเป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 24 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าแผนการจัดตั้งคลีนิกชุมชนอบอุ่น ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือ25 
ใช้เป็นสถานที่บริการตรวจรักษาขั้นพ้ืนฐาน และจ่ายยา ให้กับประชาชนทั่วไป 26 
 27 
มติที่ประชุม รับทราบ 28 
 29 
      ๑.๑๔ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดนิ) 30 
 31 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่  32 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีอัตราว่างของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการ จ านวน 33 
๒ อัตรา เนื่องจากอาจารย์ลาออกจากราชการ นั้น  34 
        ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าแบบประเมินบุคคลเพื่อบรรจุ35 
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการเพ่ือบรรจุเข้าทดแทนต าแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้36 
แบบฟอร์มการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ได้ผ่านการเห็นชอบจาก37 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จะด าเนินการแจ้ง38 
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลากรได้รับทราบต่อไป  39 
 40 
มติที่ประชุม รับทราบ 41 



 
 

 

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

      ๑.๑๕ การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม3 
ประกาศพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ(แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมทั้ง5 
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับทราบ และเผยแพร่เอกสารการจัดสรรงบประมาณ(แผ่นดิน) 6 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับทุกหน่วยงานภายใน เรียบร้อยแล้ว  7 
        ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย8 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานเงินงบประมาณรายได้ (กบง.) เพ่ือจัดสรรงบประมาณรายได้ 9 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และสภา10 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณา และได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 11 
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี12 
งบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ13 
ร้อยเอ็ด เพ่ือพิจารณาในคราวการประชุมครั้งถัดไป  14 
 15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
      ๑.๑๖ งานปรับปรุงระบบอาคาร และงานพัสดุ 18 
 19 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่20 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในการปรับปรุง21 
ระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที ่ดังนี้ 22 
        - การปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจ าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 23 
และอาคารศูนย์วิทยบริการ ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน ๓.๕ 24 
ล้านบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms 25 
of Reference - TOR) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการใช้งานที่มากขึ้นในปีงบประมาณถัดไป 26 
        - การปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน โดยใช้วงเงิน27 
งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้น เป็นเงินจ านวน ๑๕ ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนดใน28 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  29 
        - การปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างการ30 
ด าเนินการก าหนดแนวทางการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)  โดยจะแล้วเสร็จใน31 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 32 
        งานพัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรเงิน33 
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงินจ านวน ๕๗.๒๓ ล้านบาท มหาวิทยาลัยจะเร่งด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์34 
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะที่ก าหนด 35 
 36 
มติที่ประชุม รับทราบ 37 
 38 
 39 



 
 

 

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

      ๑.๑๗ งานอาคารสถานที่ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับมอบคืนพ้ืนทีอ่าคารศรีรัศมิ์ยุวชนที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้4 
มหาวิทยาลัยได้เร่งด าเนินการปรับปรุงตัวอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคาร เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ5 
จัดการเรียนการสอนต่อไป 6 
 7 
มติที่ประชุม รับทราบ 8 
 9 
      ๑.๑๘ งานก่อสร้าง  10 
 11 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ ในงวดงานที่ 13 
๓ – ๔ ซึ่งเป็นงานเทคอนกรีตฐานราก ซึ่งการด าเนินงานก่อสร้างดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรถนน14 
ด้านหน้าอาคารดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางจราจร ทั้งนี้15 
มหาวิทยาลัยได้ก าชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างด าเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และการกีดขวาง16 
การสัญจร 17 
 18 
มติที่ประชุม รับทราบ 19 
 20 
      ๑.๑๙ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพื้นผิวถนน 21 
 22 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่23 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพ้ืนผิวถนน ดังนี้ 24 

- การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการ 25 
ย้ายเสาไฟฟ้า จากด้านข้างถนนเข้าไปติดตั้งไว้ที่เกาะกลางถนน เพ่ือให้แสงส่องสว่างได้ครอบคลุมพ้ืนที่ถนนมาก26 
ยิ่งขึ้น  27 

- การปรับปรุงระบบระบายน้ า บริเวณสามแยกวงเวียนตราสัญลักษณ์พระราช 28 
ลัญจกรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการเชื่อมต่อท่อทางระบายน้ าเรียบร้อยแล้ว คาดว่าในฤดูฝนจะสามารถ29 
ระบายน้ าได้เป็นอย่างดี 30 
         - การปรับปรุงลาดยางผิวถนนรอบบริเวณวงเวียนตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร 31 
และปรับปรุงพ้ืนผิวถนนตั้งแต่บริเวณถนนด้านข้างอาคารคณะครุศาสตร์จนถึงบ้านพักบุคลากร 32 
 33 
มติที่ประชุม รับทราบ 34 
 35 
      ๑.๒๐ งานแผนและงบประมาณ  36 
 37 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เริ่มตั้งแต่ปี 38 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ39 
เจ้าอยู่หัว มาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับกลุ่ม40 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ๓๘ แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเดินงานตามตามแผนยุทธศาสตร์และมีการตรวจ41 



 
 

 

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

เยี่ยมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในปีงบประมาณ1 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 2 
        การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกระเบียบ3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการจัดสรรเงิน4 
งบประมาณรายได้ดังกล่าวให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ5 
บริหารงานเงินงบประมาณรายได้ (กบง.) ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะกรรมการบริหารเงิน6 
งบประมาณรายได้ (กบง.) ให้นโยบายเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ คือ คณะ/ส านัก ที่มีประสิทธิภาพ7 
ในการจัดหาเงินรายได้มาก ก็ได้รับการพิจารณาจัดสรรมากตามสัดส่วน 8 
 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
      ๑.๒๑ งานพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารอเนกประสงค์15 
และปฏิบัติการ และบ้านพักสวัสดิการส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้วนั้น ใน16 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็จะเข้าสู่วงรอบของการบ ารุงรักษาอาคารดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมแผนการ17 
ด าเนินงานซ่อมบ ารุงเรียบร้อยแล้ว และจัดเตรียมแผนของบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักสวัสดิการ18 
ส าหรับบุคลากรเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๙ คู ่๑๘ หลัง 19 
         การขอเข้าใช้พ้ืนที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่และ20 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารั้วเขตแดนรอบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 21 
 22 
มติที่ประชุม รับทราบ 23 
 24 
      ๑.๒๒ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 25 
 26 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัย27 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานภายในระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร28 
แบบบูรณาการ เพ่ือรองรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ 29 
        - หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้น าและนวัตกรรมนโยบาย โดยความร่วมมือ30 
ทางวิชาการของคณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และบัณฑิตวิทยาลัย 31 
        - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาเมือง โดยความร่วมมือทาง32 
วิชาการของคณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะนิติรัฐศาสตร์  33 
        - หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติรัฐศาสตร์ 34 
และได้มีการเปลี่ยนเปลีย่นชื่อหลักสูตร ดังนี ้35 
        - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วทบ.) สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ปรับเปลี่ยนชื่อ36 
เป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สบ.)  37 
 38 
มติที่ประชุม รับทราบ 39 
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      ๑.๒๓ แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้อยู่4 
ระหว่างการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบที่ ๑ มีนักศึกษาใหม่มารายงานตัว 5 
จ านวน ๕๐๐ คน และยังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ อีกจ านวน ๓ รอบ คาดว่าจะรับ6 
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้จ านวนตามแผนการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 7 
 8 
มติที่ประชุม รับทราบ 9 
 10 
      ๑.๒๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบ 11 
        คลังหน่วยกิต ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ 12 
 13 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย14 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกติ ระดับ15 
อนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้สอดรับกับ16 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจัดการศึกษา ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 17 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาสัย และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่างรูปแบบ18 
เดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ 19 
 20 
มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 22 
      ๑.๒๕ การจ่ายเงินเยียวยานักศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 23 
 24 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติ25 
คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ26 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรน่า - ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศในการลดค่าใช้จ่ายทาง27 
การศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างการด าเนินการจ่ายเงินเยียวยา28 
ดังกล่าวให้กับนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี  29 
       30 
มติที่ประชุม รับทราบ 31 
 32 
      ๑.๒๖ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 33 
        ราชภัฏร้อยเอ็ดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 34 
 35 
        อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ36 
ร้อยเอ็ด ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ37 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ38 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือฯ ดังกล่าว ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา 39 
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๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว มีนักศึกษาจ านวน ๔๘ คน ทั้งนี้นักศึกษาโครงการความร่วมมือดังกล่าวได้ทุนสนับสนุน1 
การศึกษาตลอดหลักสูตรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2 
       3 
มติที่ประชุม รับทราบ 4 
 5 
      ๑.๒๗ งานนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล 6 
        อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับมอบหมายให้7 
ด าเนินงานนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ดังนี้ 8 
        - การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้9 
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  10 
        - งานปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและสื่อดิจิทัล ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 11 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ๖ คณะ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงสื่อการเรียนการ12 
สอนและสื่อดิจิทัล เรียบร้อยแล้ว 13 
        - งานศูนย์วิทยบริการ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อดิจิทัล14 
เพ่ิมมาขึ้น เช่น ระบบการยืม-คืน หนังสือด้วยระบบดิจิทัล 15 
 16 
มติที่ประชุม รับทราบ 17 
 18 
      ๑.๒๘ งานสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 19 
 20 
        อาจารย์วิชิต  ถิระเดโชชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แจ้งก าหนดการพระราชทานเพลิง21 
ศพ นายพิภพ  สารพัฒน์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ ในวันที่ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวล ๑๖.๐๐ น. ณ วัด22 
โพธิ์ศรีสว่าง ต าบลโพธิ์ศรีสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ขอเชิญอาคารและบุคลกรทุกท่านเข้า23 
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดเตรียม24 
รถไว้ส าหรับรับ – ส่ง บุคลากร ที่จะเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ  25 
        สรุปการด าเนินงานสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 26 
        - การจัดงานปีใหม ่ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 27 
        - การมอบเงินสวัสดิการส าหรับบุคลากรที่คลอดบุตร 28 
        - การช่วยเหลืองานชาปนกิจศพบุคลากร และบุคคลในครอบครัวของบุคลากร 29 
        - งานบ้านพักสวัสดิการส าหรับบุคลากร โดยได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ30 
บ้านพักสวัสดิการ เพ่ือด าเนินจัดสรรการขอเข้าอยู่อาศัยส าหรับบุคลากร ซึ่งได้มีการส ารวจบ้านพักที่ว่างไม่มีผู้พัก31 
อาศัยรวมทั้งส ารวจบุคลากรที่มีความประสงค์คืนบ้านพัก เพ่ือพิจารณาจัดสรรให้บุคลากรที่มีความประสงค์เข้าพัก32 
ต่อไป 33 
 34 
มติที่ประชุม รับทราบ 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
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      ๑.๒๙ งานฝ่ายจัดการส านักงานอธิการบดี 1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณ3 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการด าเนินงานฝ่ายจัดการส านักงาน4 
อธิการบดีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 5 
        6 
มติที่ประชุม รับทราบ 7 
 8 
      ๑.๓๐ งานฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ 9 
 10 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์  ชารีแสน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอความร่วมมือทุก11 
หน่วยงานในการเร่งรัดการเบิกเงินจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่12 
ก าหนด และขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร ทุกท่านที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือการด าเนินงานประกัน13 
คุณภาพ และงานการเงินการคลัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 14 
        15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 18 
 19 
      การรับรองรายงานการประชุมอาจารย์  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 20 
 21 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ22 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าป ี๒๕๖๔ เมื่อวันที่  23 
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นั้น บัดนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้24 
ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายงานประชุมได้โดยดาวน์โหลดได้25 
ที่เว็ปไซต์ http://www.reru.ac.th/ index.php/University-Council/รายงานการประชุม 26 
 27 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 28 
    โดยไม่มีข้อแก้ไข 29 
 30 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  31 
      - ไม่มี 32 
      33 
 34 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 35 
      - ไม่มี 36 
 37 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 38 
      - ไม่มี 39 
 40 

http://www.reru.ac.th/%20index.php/University-Council/รายงาน
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ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.  1 
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นายเอกชัย  จันทะคัด 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 


