
 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชน 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 
ครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๖๓ 3 

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 4 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 6 
****************************************** 7 

 

ผู้มาประชุม 8 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ 9 
๒. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ 10 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ 11 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข ์12 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 13 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง ผู้แทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ    14 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์  เจริญแสน ผู้แทน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 15 
๓. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  บุตรทองทิม ผู้แทน คณบดีคณะครุศาสตร์ 16 
๔. อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์ ผู้แทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 17 

   
ผู้ไม่สามารถมาประชุม 18 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ ลาประชุม 19 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์  ลาประชุม 20 
๓. อาจารย์ ดร.ธีรพล  สืบชมพู   ลาประชุม 21 

  
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 22 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุม พิจารณาเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว 23 

จึงกล่าวเปิดประชุม 24 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 25 
                   ๑ .๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิ พันธุ์  ประธานที่ประชุม แจ้งเรื่องการ26 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖” 27 
จากเดิม จะเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยและการจัดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       28 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) คณะผู้จัดงานจึงได้29 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอผลงานเป็นแบบออนไลน์ 30 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 31 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจยัดีเด่นและนักวิจยัจากชุมชนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๖๓  หน้า ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจยัดีเด่นและนักวิจยัจากชุมชนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๖๓  หน้า ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่ได้มีการ2 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัย3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑(๓)/๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.          4 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 5 
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6 
รายงานการประชุม มีจ านวน ๓ หน้า ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้7 
จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 8 

 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัย9 
ดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑(๓)/๒๕๖๒  10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 11 
  ไม่มี 12 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 13 
  ๔.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและ14 
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 15 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า 16 
เพ่ือให้การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 17 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัย18 
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ส่วน คือ ๑) คุณสมบัติของผู้19 
สมควรได้รับการพิจารณา และ ๒) ผลกระทบ (Impact) รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการ20 
ประชุมนี้ 21 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 22 
 

  ๔.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อ23 
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 24 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า เพ่ือให้25 
การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่26 
ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น 27 
ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ส่วน คือ     28 
๑) คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการพิจารณา และ ๒) ผลกระทบ (Impact) รายละเอียดดังเอกสาร29 
ประกอบวาระการประชุมนี้      30 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 31 
 
 
 

 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจยัดีเด่นและนักวิจยัจากชุมชนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๖๓  หน้า ๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๕.๑ รายชื่อและผลงานผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่นประเภท2 

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 3 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ4 

จันทรเกษม ให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความ5 
เข้มแข็งแก่ชุมชน เพ่ือเข้ารับโล่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖”                6 
(6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference) 7 
(RUNIRAC VI :17th – 18th August 2020) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีรายชื่อผู้สมควร8 
ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้9 
คณะกรรมการพิจารณา จ านวน ๔ ท่าน ดังนี้ ๑) อาจารย์สันติ  ทิพนา ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  10 
รัตนสุข ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา และ ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา  สุขเพ่ิม จึงขอให้11 
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อและผลงานผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภท12 
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุม13 
นี้ 14 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 15 
   ๑. ที่ประชุมมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการ16 
และเลขานุการ เป็นผู้รวมรวมคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการทุกท่าน และแจ้งผลการ17 
พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความ18 
เข้มแข็งแก่ชุมชน ให้คณะกรรมการทราบ 19 

 
๕.๒ รายชื่อและผลงานผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น20 

ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 21 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ22 
จันทรเกษม ให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอรายชื่อนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและ23 
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพ่ือเข้ารับโล่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย 24 
ครั้งที่ ๖” (6th Rajabhat University National and International Research and Academic 25 
Conference) (RUNIRAC VI :17th – 18th August 2020) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม        26 
ซึ่งมีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและ27 
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้คณะกรรมการพิจารณา จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑) อาจารย์อนันตศักดิ์   28 
พลแก้วเกษ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี  และ ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธเดช         29 
หมอกมีชัย จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณารายชื่อและผลงานผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยจาก30 
ชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รายละเอียดดังเอกสาร31 
ประกอบวาระการประชุมนี้ 32 
 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 33 
   ๑. ที่ประชุมมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการ34 
และเลขานุการ เป็นผู้รวมรวมคะแนนจากการประเมินของคณะกรรมการทุกท่าน และแจ้งผลการ35 
พิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างความ36 
เข้มแข็งแก่ชุมชน ให้คณะกรรมการทราบ 37 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจยัดีเด่นและนักวิจยัจากชุมชนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครั้งที่ ๑(๔)/๒๕๖๓  หน้า ๔ 
 

    
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

 ไม่มี 
 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 
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