
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  2 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 3 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   4 

------------------------ 5 
 6 
ผู้มาประชุม 7 
 8 
  ๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ประธานที่ประชุม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  10 
  ๓. อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  11 
  ๔. อาจารย์ ดร.วชัรากร วงศ์คำจันทร์  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  12 
  ๕. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี   กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  13 
  ๖. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  14 
  ๗. อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา   กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล  15 
  ๘. อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร        กรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภาฯ 16 
  ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ  กรรมการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  17 
  ๑๐. อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  กรรมการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 18 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  กรรมการ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์  19 
  ๑๒. อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู   กรรมการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
  ๑๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสรฐิสังข ์ กรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 21 
  ๑๔. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล 22 
  ๑๕. ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรญิ รสจันทร์  กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา 23 
  ๑๖. อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง   กรรมการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  24 
  ๑๗. นายทินภัทร โพธิ์ชัย   กรรมการ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง  25 
  ๑๘. นายอนันต์ เม็กแสงนีน   กรรมการ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 26 
  ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นธิินาถ อุดมสันต์  กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 27 
  ๒๐. อาจารย์ราชนัย์ เจริญแกน่ทราย  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 28 
  ๒๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 29 
  ๒๒. อาจารย์วรพจน์ พรหมจักร   (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30 
  ๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง กรรมการและเลขานุการ  ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี  31 
    ๒๔. นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง   ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ  32 
  33 
ผู้ไม่มาประชุม 34 
 35 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ (ลาประชุม)   36 
 37 
 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น.  1 
 2 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   3 
ประธานทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิจารณาเห็นว่าคณะกรรมการ                         4 
มาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุม   5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 
 8 
 ๑.๑  เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ 9 
                                       10 
                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 11 
 12 
             ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึก                       13 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                 14 
๑๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.                15 
ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพ่ือน้อมรำลึก                 16 
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีได้มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย  17 
         ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้ร่วมกันทำบุญกฐินสามัคคี 18 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ -  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓                   19 
โดยกำหนดทอดถวายกฐิน ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสว่างรังษี บ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง                       20 
อำเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขออานิสงค์แห่งการทำความดีนี้จงปกปักรักษา ปกป้องคุ้มครอง             21 
ทุกท่านตลอดจนครอบครัว ให้ประสบความสุข ความเจริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา                 22 
มีความเจริญ รุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 23 
               ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี                 24 
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค25 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓                         26 
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ทูลเกล้า27 
ทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จ   28 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ พระบาทสมเด็จ              29 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานที่ประชุมอธิการบดี30 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง และนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 31 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 32 
จำนวน ๑๙ สาขา รวม ๓๙ ชุด เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 33 
   การตรวจคัดกรองผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓               34 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดได้จัดซื้อชุดตรวจภูมิคุ้มกันด้วย Rapid Test จำนวน ๑,๕๐๐ ชดุ โดยจะดำเนินการ35 
ตรวจคัดกรองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  36 
                                       37 
มติที่ประชุม  รับทราบ     38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณการจ้างเหมาปรับปรุงโครงข่าย 1 
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Fiber Optic และโครงการป้องกันการโจมตีจากเครือข่าย Fire Wall จำนวน ๑,๗๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งที่ประชุม7 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เห็นชอบให้ดำเนินการทั้งสองโครงการแล้วนั้น เนื่องจาก      8 
ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ โดยผู้รับผิดชอบ              9 
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยการดำเนินการ11 
ดังกล่าวยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณท่ีผ่านมา จึงจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย               12 
ราชภฏัร้อยเอ็ดต่อไป เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ            13 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทองและรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ               14 
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ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้จะมีการดำเนินการสังเคราะห์              26 
ข้อมูลรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด เมื่อรวบรวมข้อมูล27 
เรียบร้อยแลว้จะได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ดเพ่ือทราบ               28 
ในลำดับต่อไป  29 
      30 
มติที่ประชุม รับทราบ  31 
 32 
 ๑.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     33 
                                                                   34 
                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัย          35 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ                36 
และมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหาร37 
บ้านเมืองที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการบริหาร 38 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยที่ผู้ปฏิบัติงาน                                 1 
มีความพึงพอใจ เต็มใจ ที่จะพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสาร                                  2 
ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 3 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอความอนุเคราะห์คณะ                      4 
หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                5 
ให้บุคลากรภายในสังกัดได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 6 
      7 
มติที่ประชุม รับทราบ  8 
      9 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 10 
 11 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  12 
ครั้งที่ ๑๗(๒๘๓)/๒๕๖๓ 13 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย             14 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ                         15 
ครั้งที่ ๑๗(๒๘๓)/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคาร               16 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น 17 
        ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรยีบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม            18 
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 19 
 20 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ 21 
 - หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๓๑ ข้อความเดิม “๕. ด้านการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน 22 
    ระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน” ข้อความใหม่ “๕. ด้านการบริหารจัดการ  23 
                             ผลการดำเนินงานระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๐ คะแนน”                  24 
  25 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 26 
 27 
 ๓.๑  การเลื่อนสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓  28 
 29 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสำนัก30 
วิชาการและประมวลผล ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น                       31 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เนื่องด้วยมีกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน32 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเลื่อนการสอบปลายภาคจากเดิมเป็น33 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเสร็จสิ้นการสอบปลายภาคในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 34 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้ทุกคณะจัดทำประกาศ35 
แจ้งให้นักศึกษาทราบข้อมูล 36 
                              37 
มติที่ประชุม  รับทราบ  38 
 39 
 40 
 41 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๓.๒ การเตรียมการจัดงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ครั้งที่ ๒๒  1 
 2 
       อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด                     3 
โดยสำนักปลัดปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แจ้งกำหนดการจัดงานสมมาน้ำ คืนเพ็ง                     4 
เส็งประทีป ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยขอความอนุเคราะห์                  5 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดขบวนแห่ลอยกระทง และส่งกระทงเข้าร่วมการประกวดในงานดังกล่าว 6 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในส่วนการจัดกิจกรรม               7 
วันลอยกระทง ขอให้หารือร่วมกัน เพ่ือร่วมงานกับจังหวัดร้อยเอ็ด 8 
       อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                       9 
ขอให้ผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ติดต่อรับเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท สำหรับจัดขบวนแห่            10 
ลอยกระทง นอกจากการจัดขบวนและส่งกระทงเข้ารวมประกวดแล้ว เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ขอความอนุเคราะห์           11 
ให้มหาวิทยาลัยจดัเตรยีมการแสดงมหรสพสมโภช พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการ12 
ตัดสินการประกวดธิดาสาเกต หากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป   13 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรญิ รสจันทร ์ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หลังจากเสร็จสิน้พิธีพระราชทาน14 
ปริญญาบัตรแล้ว สำนักกิจการนักศึกษาจะได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดขบวนและการส่งกระทง              15 
เข้าร่วมประกวด ที่ผ่านมาในการเตรียมกระทงเข้าร่วมประกวดได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษา16 
สาขาวิชาศิลปศึกษาในการดำเนินการจัดทำกระทง  17 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากเป็นการสืบสาน18 
ศิลปวัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้ได้ร่วมกันวางแผนและตั้งเป้าหมายสำหรับส่งกระทง                 19 
เข้าร่วมประกวดประเภทสวยงาม 20 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการจัดขบวนแห่                 21 
ขอให้เพ่ิมเติมขบวนนานาชาติเข้าไปในรูปแบบและให้แต่ละคณะได้วางแผนเตรียมการประชาสัมพันธ์การรับ22 
นักศึกษาในงานดังกล่าว 23 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากผู้เข้าร่วมงาน    24 
ลอยกระทงมีความหลากหลาย ในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืน                       25 
จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพ่ือยกระดับความเป็นสากล  26 
  อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีการจัดทำกระทง             27 
เข้าร่วมประกวด ขอให้มีการออกแบบเพ่ิมเทคนิคและแสงสว่างให้กับกระทง เพ่ือให้เกิดความโดดเด่น   28 
   29 
มติที่ประชุม  รับทราบ  30 
 31 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 32 
    33 
 ๔.๑  พิจารณา (ร่าง) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 34 
                              ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  35 
 36 
         อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศค์ำจันทร์ ไดน้ำเสนอต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ37 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 38 
เรียบร้อยแล้วนั้น ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงนำเสนอ (ร่าง) รายละเอียด                  39 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น                          1 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าว ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร                        2 
ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 3 
  อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีงบประมาณในส่วน                4 
งานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ 5 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า งบประมาณในส่วนงานประกัน6 
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรในส่วนของงบประมาณ7 
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะนำเสนอการจัดสรรงบประมาณในโครงการ เพ่ือบรรจุในแผนงานยุทธศาสตร์     8 
เสริมสร้างพลังงานสังคม โดยขออนุญาตยกร่างภายใต้กลุ่มกิจกรรมแผนงานหลัก ๔ กลุ่ม ดังนี้ 9 
          ๑. กลุ่มกิจกรรมแผนงานหลักตามมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  10 
                                          ๒. กลุ่มกิจกรรมหลักตามภารกิจ  11 
          ๓. กลุ่มกิจกรรมหลักตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 12 
                                          ๔. กลุ่มกิจกรรมหลักภายใต้การดำเนินงานของคณะ หน่วยงาน 13 
โดยโครงการบรรจุในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานสังคม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาภาพรวม เพ่ือนำเสนอ14 
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ เมื่อได้รับการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการยกร่างจัดสรรงบประมาณ                    15 
ในแต่ละโครงการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย             16 
ราชภฏัร้อยเอ็ดในลำดับต่อไป 17 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการดำเนินการ               18 
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ ในส่วนของ19 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงการจดัตั้งคณะแพทยศาสตร์ หากไม่มีการกำหนดยุทธศาสตร์จะไม่สามารถของบประมาณได้ 20 
จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้หารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในกรณีดังกล่าว 21 
         22 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานผู้รับผิดชอบเสนอข้อมูล 23 
                ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและแจ้งเวียนให้คณะ หน่วยงาน ทราบ 24 
 25 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 26 
 27 
 ๕.๑ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 28 
  29 
                               อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสำนักงาน30 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมหารือการกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา 31 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล      32 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต              33 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้34 
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” กำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งเดือน35 
ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้รายงานผลการดำเนินการ สำนักกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการส่งโครงการ36 
และแผนการดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษาทุกคณะในชั่วโมงกิจกรรม เริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๔, วันที่ ๒๑               37 
และวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะแจ้งให้ทุกคณะทราบรายละเอียดในลำดับต่อไป  38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอความร่วมมือ            1 
คณะ หน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องจากในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้ประสานข้อมูลหรือจัดทำ       3 
โครงการให้สอดคล้องโดยสามารถดำเนินการเป็นโครงการเสริมลักษณะจิตอาสา 4 
                          5 
มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประสานดำเนินการ  6 
 7 
 ๕.๒ รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการวิศวกรสังคม  8 
  9 
                                 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย10 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรม                   11 
โครงการวิศวกรสังคม ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระราชูปถัมภ์ 12 
โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานการประชุม และในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษา13 
ที่ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลการเข้าร่วมอบรมโครงการวิศวกรสังคมให้กับอธิการบดีและสโมสรนักศึกษา14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  การจัดกิจกรรมโครงการวิศวกรสังคมเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง                15 
มีการดำเนินงานแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นและชุมชน 16 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด17 
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยหรือไม่  18 
 19 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีโครงการ ๑ ตำบล                 20 
๑ มหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ดำเนินการเสนอโครงการเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ 21 
แต่ไม่สามารถบรรจุเข้าร่วมในแผนของกระทรวงการอุดมศึกษาได้นั้น ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประสาน22 
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้ทราบว่าคณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบร่างโครงการ โดยมหาวิทยาลัย                23 
ราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ในส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติม 24 
อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ จะได้ประสานดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 25 
  อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓                    26 
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หากมีรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ทราบ                        27 
ในลำดับต่อไป  28 
                             29 
มติที่ประชุม รับทราบ   30 
 31 
 ๕.๓ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 32 
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 33 
  34 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย35 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้กำหนดวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖                          36 
ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงนำเสนอความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  ๑. การดำเนินการสำหรับการถ่ายภาพหมู่ โดยได้วางแผนถ่ายภาพหมู่ในวันที่                      1 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ลานด้านข้างหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลวกรณ์ กรณีสภาพภูมิฟ้าอากาศ                            2 
ไม่เอ้ืออำนวยมีการสำรองสถานที่ในการถ่ายภาพหมู่ จำนวน ๒ จุด คือโรงยิมศูนย์กีฬาในรว่มและโซนดา้นหลงั                 3 
อาคารหอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 4 
  ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับชุดครุย เนื่องด้วยบัณฑิตท่ีประสงค์สั่งจองชุดครุย                               5 
มีประมาณ ๑,๔๐๐ คน โดยมีการจ่ายชำระเงินไม่ครบ เนื่องจากบางส่วนแจ้งว่าจะขอชำระค่าใช้จ่าย                         6 
ในวันที่ซ้อมรับปริญญา เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับขนาดของชุดครุย มหาวิทยาลัยได้ประสานร้านโชติพันธุ์              7 
ขอให้จัดส่งชุดครุยจำนวน ๑,๙๐๐ ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  8 
  ๓. การดำเนินการเกี่ยวร้านอาหาร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คณาจารย์                         9 
และบุคลากร ร่วมรับประทานอาหาร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทีร่้านอาหารจานเปล จังหวัดสกลนคร                     10 
ในเวลา ๑๘.๐๐ น. และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างการเดินทางกลับจะพักรับประทานอาหารกลางวัน               11 
ณ ที่ร้านนัดพบ จังหวัดมุกดาหาร 12 
  ๔. การดำเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมสถานที่ กรณีคณะ หน่วยงาน จะจัดซุ้มแสดง13 
ความยินดี มหาวิทยาลัยได้แจ้งแผนผังเรียบร้อยแล้ว ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยได้ตกแต่งเวที ขอให้ช่วยกัน14 
ประชาสัมพันธ์   15 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีนักศึกษาสำเร็จ16 
การศึกษาปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้ตอบรับ กรณีประสงค์จะเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถ17 
เข้าร่วมได้หรือไม่  18 
  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวสามารถแจ้ง                  19 
ความประสงค์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 20 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง 21 
บางครั้งอาจทำให้ลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่สามารถเข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ หากเป็นกรณี22 
การเดินทางนั้น ได้รับการประสานงานจากมณฑลทหารบก ๒๗ จังหวัดร้อยเอ็ดในการอำนวยความสะดวกนำรถ23 
สำหรับรับ - ส่ง บัณฑิตและญาติ พร้อมด้วยการอำนวยความสะดวกรถนำขบวนของตำรวจในการเดินทาง                    24 
ไปที่จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน ๑๒๐ คน ขอให้บัณฑิตได้แจ้งความประสงค์กับมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้25 
เตรียมการประสานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับบัณฑิต 26 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีบัณฑิตที่แจ้งความประสงค์27 
เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีล่าช้า ขอให้แจ้งความประสงค์ท่ีคณะต้นสังกัด เพ่ือประสานสำนักวิชาการ28 
และประมวลผลและฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการต่อไป                           29 
                               30 
มติที่ประชุม รับทราบ  31 
 32 
 ๕.๔ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณของงานด้านพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔  33 
  34 
                                 อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจนัทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 35 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง36 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณทุกชุดกรรมการ เพ่ือหารือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ               37 
ยกเว้นคณะกรรมการชุดหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะ ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการส่งข้อมูลรายชื่อ38 
ไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอรหัสประจำตัวของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะเมื่อกรมบัญชีกลางส่งข้อมูล39 
รหัสประจำตัวมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วจะได้เชิญประชุมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะในลำดับต่อไป 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๑๘(๒๘๔)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที ่๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  นายอนันต์ เม็กแสงนีน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                           1 
ได้มอบอำนาจให้คณบดีสามารถอนุมัติงบประมาณดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทนั้น 2 
กรณีดังกล่าวแต่ละคณะสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในคณะ โดยแต่ละคณะ             3 
ได้จัดส่งรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอรหัสประจำตัว                             4 
จากกรมบัญชีกลาง เพ่ือเข้าดำเนินการในระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ   5 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ6 
เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ขอให้มีการเปรียบเทียบราคาจากหลากหลายร้านค้า เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 7 
และมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์สูงสุด  8 
                          9 
มติที่ประชุม รับทราบ  10 
  11 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๘ น. 12 
 13 
 14 
            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 15 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   16 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 17 

 18 
           ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 19 

         กรรมการและเลขานุการ 20 
           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม     21 


