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                               ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 16 
 17 
               ๑.๑.๑ สรุปการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 18 
วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เกี่ยวกับสถานการณ์19 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน      20 
โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ระลอกใหม ่โดยประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา (อว.) 21 
แบ่งระยะเวลาการเฝ้าระวังออกเป็น ๔ ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงเวลาที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๒๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ 22 
เตรียมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ช่วงเวลาที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์23 
เริ่มดีขึ้นยังคงให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยภาพรวมให้ผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมควบคู่กับประกาศ 24 
ของแต่ละจังหวัด ช่วงเวลาที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะเป็นช่วงเวลาในการผ่อนคลาย25 
มาตรการ และช่วงเวลา ๘ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นชว่งเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง                 26 
(Super Spreader) โดยขอให้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการรวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  27 
  ๑.๑.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ไดเ้ผยแพร่28 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 29 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน พนักงานสถาบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน ๕๐ ราย                   30 
โดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวน ๑ คน      31 
  ๑.๑.๓ การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                32 
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยมหาวิทยาลัยจะต้องช่วยเหลือประชาชน              33 
ในพ้ืนที่ท้องถิ่นหรือตำบลที่รับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 34 
และวิเทศสัมพันธ ์เป็นผู้รบัผิดชอบหลักรว่มกับสถาบันวิจยัและพัฒนาในการดำเนินโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณ35 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้เข้าร่วมรับผิดชอบโครงการด้วย 36 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เดิมกรณีผู้สมัครคัดเลือก           37 
เข้าร่วมโครงการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนั้น ปัจจุบันส่วนกลางแจ้งวา่ ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ38 
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายโครงการจ้างงาน เพียงแต่เป็นโครงการสำหรับเยียวยาประชาชน 39 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ระบุไว้ว่า 1 
กรณีการดำเนินโครงการต่าง ๆ หากเกิดความซ้ำซ้อนกันจะไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้ประสานรายละเอียด 2 
เพ่ือออกประกาศของมหาวิทยาลัยให้เกิดความชัดเจน 3 
  ๑.๑.๔ ตามที่ประชุมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินวางแผน4 
ก่อสร้างศาลเจ้าปู่มัณฑิรา (เจ้าพ่อมันปลา) และมณฑปพระนาคปรกเมืองไพร ที่ประชุมได้เสนอแบบก่อสร้าง             5 
ซึ่งจะได้นิมนต์หลวงปู่สมสิทธิ์ รักขิตสีโร วัดป่าสักดาราม บ้านท่าม่วง เพ่ือดูสถานที่สำหรับก่อสร้างดังกล่าว              6 
โดยจะได้ขอความร่วมมือ ขอแรงศรัทธา จากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก               7 
ในการรับบริจาคตามกำลังศรัทธา เพ่ือความเป็นสิริมงคล  8 
                           9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
  11 
 ๑.๒ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 12 
                             ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 13 
   14 
                              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีได้มีหนังสือ                 15 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า คณะกรรมการมาตรฐาน            16 
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีความเห็นว่า เพ่ือให้การดำเนินการ17 
ตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงที่อยู่ระหว่างการกำหนด18 
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร พร้อมทั้ง     19 
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ CHECO ให้ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์20 
ของนักศึกษาปัจจุบันในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และผู้ที่สำเร็จการศึกษา            21 
ในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 22 
        23 
มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 25 
 ๑.๓  การดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส 26 
 27 
  นางสาวสุจิตรา แก้วใส ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามทีฝ่่ายนิติการ กองกลาง 28 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ 29 
เพ่ือก้าวสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบัน 30 
ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการจัดทำโปรเตอร์สำหรับประชาสัมพันธ์ให้ทุกคณะ หน่วยงานได้รับทราบข้อมูล                      31 
การดำเนินงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 32 
   33 
มติที่ประชุม  รับทราบ  34 
                                   35 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 36 
 37 
       การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  38 
ครั้งที่ ๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย             1 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที ่                     2 
๑(๒๘๙)/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ A อาคารเฉลิมพระเกียรติ               3 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นั้น 4 
        ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  5 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 6 
 7 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 8 
         - หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓๒ ข้อความเดิม “ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์  9 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์” ข้อความใหม่ “ผู้มาประชุม  10 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์” 11 
   12 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  13 
 14 
 ๓.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     15 
                                    16 
                                อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุม17 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/(๒๘๙)/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายแผนงาน18 
และนโยบาย กองนโยบายและแผน ได้เสนอ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา 19 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและให้คณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำเสนอข้อมูลแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่20 
ได้ทบทวน ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ภายในวนัที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในการนี้ จึง21 
ได้สรุปผลการทบทวนข้อมูลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมสภา22 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในลำดับต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 23 
  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการสอบ IC3                   24 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งทุกคณะมีการจัดทำโครงการ เห็นควรให้คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำโครงการ25 
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้ประสานคณะพยาบาลศาสตร์ในลำดับต่อไป เบื้องต้นได้หารือกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม 26 
และสื่อดจิิทัล โดยขอให้ศูนย์วิทยบริการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานทุกคณะในการจัดสอบดังกล่าว 27 
  อาจารย์ ดร.ธีรพล สืบชมภู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาเทคโนโลยี             28 
สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง 29 
และอีกประเด็นโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ในประโนยุทธศาสตร์ที่ ๑ โดยปรับแก้ไขให้                   30 
อยู่ในเป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ข้อที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง 31 
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน  32 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการพัฒนาเทคโนโลยี             33 
สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลขออนุญาตได้ระบุไว้ในทั้งสองยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและนโยบายจะได้ปรับแก้ไข             34 
ใหเ้กิดความสอดคล้อง 35 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑36 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น                  37 
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งค่าเป้าหมายระบุไว้ จำนวน ๓๐ โครงการ เห็นควรนำโครงการมาบรรจุไว้ ในส่วน               38 
ของรายละเอียดอ่ืนขอให้พิจารณา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ขอให้ปรับแก้ไข                    1 
ตามข้อเสนอแนะและให้ตรวจสอบรายละเอียดร่วมกัน  2 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  กรณีคณะ หน่วยงาน                       3 
มีความประสงค์ปรับแก้ไขหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ สามารถแจ้งไปยังฝ่ายแผนงาน              4 
และนโยบาย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.        5 
                            6 
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประสานผู้รับผิดชอบปรับแก้ไข 7 
                ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก่อนนำเสนอ 8 
                ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                              9 
 10 
 ๓.๒  ความคืบหน้าข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่ 11 
                               และหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  12 
   13 
                                 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สำนักวิชาการ14 
และประมวลผล ได้จัดทำข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง                              15 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔  จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ หลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตร                   16 
ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติรับทราบหลักสูตรแล้ว จำนวน ๓๗ หลักสูตร และยังไม่ได้รับอนุมัติรับทราบ17 
หลักสูตร จำนวน ๒๕ หลักสูตร โดยสำนักวิชาการและประมวลผลได้ติดตามการดำเนินการ กรณหีลักสูตร                  18 
ได้รับความเห็นชอบแล้ว สำนักวิชาการและประมวลผลจะมีหนังสือแจ้งให้คณะทราบ เพ่ือประสานผู้รับผิดชอบ19 
หลักสูตรได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและให้นำส่งข้อมูลหนังสูตร ๑ เล่ม                20 
พร้อมไฟล์ข้อมูลไปยังสำนักวชิาการและประมวลผล เพ่ือกรอกข้อมูลในระบบ CHECO เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว21 
จะแจ้งให้หลักสูตรทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันก่อนการ Submit ข้อมูลในระบบ โดยผู้รับผิดชอบ22 
ของส่วนกลางได้ให้ติดต่อประสานสอบถามความคืบหน้าหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการได้ผ่าน              23 
ทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสำนักวิชาการและประมวลผลได้ดำเนินการประสานอย่างต่อเนื่อง                  24 
จึงนำเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ      25 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีหลักสูตรมหาวิทยาลัย26 
มีการประสานข้อมูลส่วนกลาง เพ่ือทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมสภาวิชาการและที่ประชุม   27 
สภามหาวิทยาลัยได้สอบถามและให้เร่งดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ครบกำหนดอายุของหลักสูตร   28 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การดำเนินการ                 29 
กรณีหลักสูตรที่ครบกำหนดอายุของหลักสูตรนั้น สำนักวิชาการและประมวลผลได้แจ้งไปยังคณะที่มีหลักสูตร              30 
ที่จะต้องพัฒนาตามวงรอบของหลักสูตร ๕ ปี หรือหลักสูตรใดมีการวางแผนพัฒนาก่อนวงรอบก็สามารถ31 
ดำเนินการได้เช่นกัน รายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้ติดต่อสอบถามที่สำนักวิชาการและประมวลผล รายละเอียด                  32 
ตามเอกสารที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น 33 
            34 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล 35 
                 ไดก้ำกับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการของแต่ละคณะ 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ๓.๓ ความคืบหน้าการเตรียมโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU  1 
                             ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2 
  3 
                               อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย                          4 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 
ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมช่วงบ่ายเริ่มด้วยการเสวนาทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         6 
และกิจกรรมภาคกลางคืนร่วมรับประทานอาหารและจับฉลากของขวัญ ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑๐ ชั้น               7 
มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด                    8 
ในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในเท่านั้น จึงขอความร่วมมือได้ประชาสัมพันธ์               9 
ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                       10 
จะได้ประสานขออนุญาตจัดงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงนายอำเภอเสลภูมิ เพ่ือพิจารณาในลำดับต่อไป 11 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภมูิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องด้วยประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด12 
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้ระบุไว้ว่าการจัดกิจกรรม13 
หรือการจัดงานจะต้องไม่เกิน ๓๐๐ คน การจัดงานจะเน้นรูปแบบความพอเพียง เนื่องจากอยู่ในห้วงวันราชภัฏ 14 
ในส่วนของกิจกรรมการเสวนาทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอความร่วมมือคณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วม15 
ฟังบรรยายพิเศษดังกล่าว          16 
   17 
มติที่ประชุม รับทราบ  18 
 19 
 ๓.๔ การดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 20 
                             ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด      21 
 22 
              อาจารย์ ดร.พรชัย ผาดไธสง ไดน้ำเสนอต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตให้แก้ไขชื่อ                  23 
ระเบียบวาระจากเดิม “พิจารณาแนวทางการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                       24 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในอัตราที่สูงขึ้น (อัตราเงินเดือน ๑.๕ และ ๑.๗) เป็น “พิจารณาแนวทาง                           25 
การดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”                      26 
พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว     27 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการขึ้นเงินเดือน    28 
ขอให้ทุกคนได้พิจารณาและรับผิดชอบร่วมกัน โดยเฉพาะการขึ้นเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนให้กับพนักงาน29 
มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๕ คน จะเกิดผลกระทบระหว่างกลุ่มคนหรือไม ่เมื่อมีการข้ึนค่าจ้างและค่าตอบแทน             30 
ตามกรอบที่ได้รับจะต้องพิจารณาข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน 31 
จะต้องระมัดระวังและคำนึงถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นปัญหา กรณีมีงบประมาณเพียงพอ32 
สามารถจ่ายได้ เพียงแต่ขอให้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อมูลสนับสนุนให้เกิดความละเอียด ชัดเจน 33 
 34 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แก้ไขชื่อวาระเป็น “พิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 35 
                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดี 36 
                ฝ่ายวางแผนและพัฒนาร่วมกันจัดทำข้อมูลวิเคราะห์รายละเอียดงบประมาณ 37 
 38 
 39 
 40 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 1 
         2 
 ๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมิน 3 
                             ความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 4 
 5 
              อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ไดน้ำเสนอต่อทีป่ระชุมว่า เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับ6 
การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สอดคล้องกับนโยบาย                  7 
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงนำเสนอที่ประชุม     8 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ 9 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพิจารณาลงนาม10 
ประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามท่ีได้นำเสนอไปแล้วนั้น 11 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีเกณฑ์ตัวอ่ืน              12 
ที่เทียบเท่า CEFR ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดสามารถสอบได้ทุกภาค เมื่อพิจารณาข้อ ๓ นักศึกษา                       13 
มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี หรือเป็นเกณฑ์                         14 
ข้อ ๓.๓ ที่ได้กำหนดไว้ 15 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่รับเข้าทำงาน                            16 
ส่วนใหญ่มีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการสอบตามมาตรฐานไม่เกิน ๒ ปี โดยเฉพาะข้อสอบที่เปน็การสอบ17 
มาตรฐานระดับสากล 18 
  อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นข้อ ๓.๑                   19 
มีการแบ่งเกณฑ์ผลการทดสอบของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอ่ืนชัดเจน แต่ในข้อ ๓.๒  20 
ไม่ได้มีการแยกประเภทตามมาตรฐาน เห็นควรพิจารณา 21 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นข้อ ๓.๒ ขอคำแนะนำ               22 
จากผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อมูลประกอบการดำเนินการ  23 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า (ร่าง) ประกาศ24 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ25 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศใช่หรือไม่    26 
ในส่วนของ ITA ที่มีข้อมูลลักษณะเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างไร 27 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามเกณฑ์ประกัน28 
คุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อ ๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 29 
เกณฑ์ระดับสถาบันมีการส่งเสริมให้มีการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนการส่งเสริม                   30 
ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ โดยตามเกณฑ์มาตรฐานได้กำหนดไว้ว่า 31 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการวัดผล CEFR แบบ B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของนักศึกษา             32 
ชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรจะต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 33 
ของจำนวนผู้เข้าสอบ ที่ผ่านมามีการหารือร่วมกันเนื่องจากการผ่านเกณฑ์การทดสอบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก รวมถึง              34 
มีค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องจ่าย จึงพิจารณาโดยการพัฒนาข้อสอบของมหาวิทยาลัยเพ่ือเทียบเคียง ซึ่งรองอธิการบดี35 
ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว กรณีการสอบมีความจำเป็นที่จะต้องระบุในใบทรานสคริปส์หรือไม ่36 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแนวทางและการปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัย   37 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

       ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  กรณีท่ีจะต้องดำเนินการ    1 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้ มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถ                     2 
ด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น 3 
  อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นข้อ ๒ นักศึกษาตั้งแต่                    4 
ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไปหรือไม่ เนื่องจากนักศึกษาของคณะครุศาสตร์มีหลักสูตร ๕ ปี ในส่วน                     5 
ข้อที่ ๓ ที่ได้ระบุไว้นั้น ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาไม่ได้ระบุว่าจะต้องเข้าทดสอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์                    6 
ทั้งนี้เกณฑ์การประกันคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการในขั้นตอนใด ที่ผ่านมาได้มอบหมาย               7 
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพ่ือส่งข้อมูลเกณฑ์ดังกล่าวให้ สป.อว. รับทราบ 8 
   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีการพัฒนาศักยภาพ                 9 
ผู้เรียนทุกด้าน เป็นการออกแบบที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการดำเนินการทั้งผลลัพธ์และกระบวนการ                    10 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  11 
   อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบตัิ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา12 
ไม่ไดร้ะบุว่าจะต้องเข้าทดสอบทุกคน แต่ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้ระบุไว้ว่านักศึกษาปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๔             13 
มีการระบุไว้ชัดเจน จึงขอให้ได้พิจารณารายละเอียดให้เกิดความสอดคล้องกัน 14 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เห็นควรพิจารณา15 
ข้อกฎหมายประกอบด้วยทั้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 16 
เนื่องจากประกาศดังกล่าวย้อนหลังปี ๒๕๖๑ ขอให้ฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาให้รอบคอบ   17 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา                        18 
ปี ๒๕๖๑ ยังไม่สำเร็จการศึกษาใช่หรือไม่ ในส่วนของประเด็นกฎหมายที่คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ได้ให้                        19 
ข้อเสนอแนะไว้ ขอให้พิจารณาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  20 
  อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ถูกต้อง21 
จะได้นำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ22 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปทบทวนรายละเอียดตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการบริหาร 23 
มหาวิทยาลัย และขออนุญาตนำเสนอต่อที่ประชุมในวาระสืบเนื่องต่อไป 24 
     25 
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยหลักการ มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการ 26 
               ปรับแก้ไข ทบทวนข้อมูลตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร                    27 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวาระสืบเนื่องในคราวประชุมถัดไป 28 
   29 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 30 
 31 
 ๕.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำสั่งหรือออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  32 
                             และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  33 
 34 
                              ผูช้่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการดำเนินการ             35 
ที่เก่ียวกับการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ36 
กฎหมาย ในส่วนของการจัดทำคำสั่งของมหาวิทยาลัย เห็นควรให้คณบดีได้เข้ามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ                  37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอ็ด สมยัสามญั ครั้งที่ ๒(๒๙๐)/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ในการกำกับ ดูแล รวมถึงให้คณะ หน่วยงานที่ได้ดำเนินการในการจัดทำคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 1 
ได้ให้ฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูล เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง  2 
              3 
มติที่ประชุม รับทราบและหารือร่วมกันอีกครั้ง  4 
  5 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๘ น. 6 
 7 
            นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 8 
             ผู้ช่วยเลขานุการ   9 
               ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 10 
 11 
 12 

           ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 13 
         กรรมการและเลขานุการ 14 

           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม   15 


