
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕62 

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา ๑3.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์    
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู 
๔. อาจารย์สำเนียง  จุลเสริม 
๕. อาจารย์ณพงษ์  ร่มแก้ว 
๖. อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร 
๗. อาจารย์ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง     
๑๐.  อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา 
๑๒.  อาจารย์วรพจน์  พรหมจักร 
๑๓.  นางสาวชีวรัตน์  ศีลพันธุ์ 
๑๔.  นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  

 

เริ่มประชุม เวลา ๑3.30 น. 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
พิจารณาเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์
การประชุมในวันนี้ คือเพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการบริการทางวิชาการประจำปี 2562  

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการ ครั้ งที่  1/๒๕61 วัน พุธที่  31 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 เวลา ๑3.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการ
ประชุม มีจำนวน ๓ หน้า ตามรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕61 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/๒๕62 วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62   

หน้า ๑ 

 
 



๒ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/๒๕62 วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62  หน้า  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
     4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 องค์ประกอบ
ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม  ได้คะแนน 5.00 
การดำเนินงานระดับดีมาก แต่ปัญหาที่พบในปีนี้ คือ แผนบริการวิชาการประจำปี 2562  

      มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                 4.2 คำสั่งคณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ประจำปี 2562     

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ขอให้ทุกคณะส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ  เพ่ือทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการวิจัยและบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 เพ่ือทำงาน
ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ตามเอกสารประกอบการประชุมนี้         
       มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
               5.1 ร่างแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า  ตามที่เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำร่างแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือให้ทุกคณะได้พิจารณาโครงการภายใต้แผนบริการวิชาการ และทบทวนแผน ซึ่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ระบุ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยพ้ืนที่บริการประจำปี
งบประมาณ 2562 ตามเอกสารประกอบการประชุมนี้  ซึ่งโครงการดังกล่าวแต่ละคณะได้เริ่มดำเนินการ
แล้ว ซึ่งพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการที่ทุกคณะต้องดำเนินการร่วมกัน คือชุมชนตามความ
ต้องการของทางจังหวัด และตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องการการให้บริการ
ทางวิชาการและให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาชุมชนตำบลเกาะแก้ว ชุมชนตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และชุมชนตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พ้ืนที่
บริการประจำปีงบประมาณ 2562 
                  มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการและพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินการ และให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 



๓ 
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                 5.2 ร่างโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่
บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม)................................................................................................................   
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า นอกเหนือจากโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนบริการวิชาการแล้ว ทุกคณะยังสามารถของบประมาณดำเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคมได้ โดยใช้งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) งบประมาณที่กำหนด คือ 56 ,000 บาท 
โดยใช้แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนเขตพ้ืนที่บริการ กิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้คณะที่มีความ
ประสงค์ดำเนินการได้ดำเนินการขออนุมัติงบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ
ดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2562 
             มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
  - 
 
เลิกประชุม ๑5.๓๐ น. 
 
 
 
  (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง)                              (ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


