
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕63 
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

****************************************** 
ผู้มาประชุม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์    
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม  
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์   
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง                                                           
๖. อาจารย์ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย    
๗. อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร 
๘. อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง 
๙. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  
๑๐. นายประจิตร  ประเสริฐสังข ์

 

เริ่มประชุมออนไลน์ เวลา 09.40 น. 
           รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
พิจารณาเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์
การประชุมในวันนี้ คือเพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการบริการทางวิชาการประจำปี 2563 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการ ครั้งที่  1/๒๕62 วันจันทร์ที่  31 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 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 1/๒๕62 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 
               4.1 งบประมาณดำเนินการบริการทางวิชาการ ประจำปี 2563 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานต่อที่ประชุมว่า จากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้จัดสรรให้งบประมาณส่วนกลางมา
มาดำเนินการโครงการบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งบริการวิชาการทางวิชาการปีนี้
จะดำเนินการอย่างไร ขอให้ทุกคณะได้เสนอในวาระถัดไป 
              รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานต่อที่ประชุมว่าได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง
ในส่วนงบประมาณเราก็จะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด 3 ส่วน แต่ว่าในส่วนที่เราดูแลรับผิดชอบนี้ก็จะเป็นใน
ส่วนงบประมาณที่จะแบ่งจ่ายให้แต่ละคณะในการดำเนินการ 
              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 
                5.1 จัดทําโครงการบริการวิชาการตามแผน ประจําปี 2563 
                        รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า การดำเนินการก็คงจะเหมือนกับ
ปีที่แล้วที่เราได้ดำเนินการก็คือเราจะทำในโครงการในตรีมเดียวในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประชาชน ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกิจกรรมในรอบนี้ 
ตรีมจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการ
ดำเนินการนั้นเราก็จะแบ่งงบประมาณให้แต่ละคณะจะเป็นคณะละ 20 ,000 บาท ซึ่งการดำเนินการ
คณะก็คือจะดำเนินการในเรื่องของการจัดกิจกรรมและการตัดยอด ซึ่งทุกท่านสามารถไปดำเนินการได้ 
เพียงแต่ว่าให้รอในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของรหัสงบประมาณอีกครั้งหนึ่งว่าในรหัสงบประมาณอีก
ครั้งนั้น เดียววันนี้ทางแผนประชุมก็คงจะได้แจ้งทันอีกครั้งหนึ่ง แต่งบประมาณเบื้องต้นเรากำหนดให้
คณะละ 20 ,000 บาท ที่จะจัดดำเนินการกิจการของท่าน  ในการดำเนินการก็คงจะในรอบ
ปีงบประมาณนี้ ไม่เกินสิงหาคมหรือกันยายนก็คงจะจบสิ้นการดำเนินงาน ฉะนั้นในส่วนของ 20 ,000 
บาทนี้ ท่านจะดำเนินการอย่างไรก็คืออยากให้แต่ละคณะกำหนดในเรื่องของแต่ละคณะว่า เงิน 20,000 
บาท จะไปทำในประเด็นไหนแล้วก็พ้ืนที่ไหนของอำเภอเสลภูมิ ท่านก็ระบุแล้วก็แจ้งมาที่สถาบันวิจัย 
ส่วนในเรื่องของการตัดยอด ถ้าท่านไม่มีปัญหาสามารถตัดยอดไปได้เดียวเราจะแจ้งรหัสงบให้ ก็
ดำเนินการตามปกติของมหาวิทยาลัย ส่วนถ้าของคณะท่านมีปัญหาในเรื่องของการตัดยอดทาง
สถาบันวิจัยเราก็ยินดีที่จะดำเนินการในการตัดยอดให้ เพียงแต่ว่าให้ท่านระบุกิจกรรม ระบุงบประมาณ
มาว่าเป็นค่าตอบแทนวัสดุใช้สอยเท่าไหร่ทางเจ้าหน้าที่เรายินดีที่จะดำเนินการให้ ฉะนั้นก็คือจะฝากใน
เรื่องของชื่อกิจกรรม จะขอชื่อกิจกรรมก่อนเพราะว่าตรีมที่เรากำหนดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก็ให้แต่ละคณะระบุชื่อกิจกรรมของท่านมาว่าคณะบริหารธุรกิจ
จะใช้ชื่อกิจกรรมของท่านว่าอะไรภายใต้โครงการการบริการวิชาการ และคณะICT คณะคุรุศาสตร์ คณะ
นิติรัฐศาสตร์ ว่าเราจะใช้ชื่อไหน แจ้งมาที่สถาบันวิจัยภายในสัปดาห์หน้านะครับ อนุญาตชื่อเร็วหน่อย 
ส่วนกิจกรรมที่ท่านจะดำเนินการ ท่านก็สามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอเพราะว่ายอดงบประมาณ
ที่เรามีให้ท่านก็เอาไปดำเนินการ ส่วนในส่วนที่เป็นแบบการดำเนินการรายงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
เราก็จะมีแบบฟอร์มให้เดียวดาวโหลดให้ทางสถาบันวิจัย เดียวให้ทางประจิตรเป็นคนลงแบบฟอร์ม
รูปแบบให้ ส่วนในเรื่องของการตัดยอดก็ตัดยอดตามขบวนการแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย แต่ว่าท่านไม่ต้องมาเขียนโครงการเพราะว่าโครงการนั้นเราจะเป็นคนดำเนินการในการขอ
อนุมัติโครงการ ท่านสามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งการบริการวิชาการในรอบนี้คือเรากำหนดเป้าหมายก็
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คือเขตอำเภอเสลภูมิ และกำหนดประเด็นในเรื่องของการส่ งเสริมคุณภาพชีวิต นอกนั้นท่านสามารถ
ดำเนินการได้เลย ทีนี้อยากถามว่าใครที่มีประเด็นสงสัยก็เชิญสอบถามได้ครับ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สอบถามว่า ถ้าทำ
กิจกรรมรอบนี้วงรอบประกันคุณภาพตัดที่ 31 พ.ค ในการนับคะเเนนจะเป็นข้อหนึ่งที่เป็นเกณฑ์อยู่ใน
ระดับของคณะ แสดงว่ารอบนี้เราทำตามที่ทางสถาบันวิจัยบอก แต่ว่าเราจะยังไม่ได้คะแนนรอบนี้เก็บใช้
นับคะแนนปีหน้าซ่ึงจะขอปรึกษาหารือกับทางคณะก่อนเดียวจะแจ้งชื่อกิจกรรมต่อไป 
             อาจารย์ศศิกาญจน์  หมอกมีชัย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้สอบถามถึงการส่งชื่อ
กิจกรรมและงบประมาณไปให้ทางสถาบันวิจัย ต้องรอให้สถาบันวิจัยดำเนินการของบประมาณก่อนแล้ว
เราถึงสามารถตัดยอดและดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดได้ และกิจกรรมของโครงการต้องมีการบูรณาการมันต้องเขากับการเรียนการสอนการวิจัยแสดง
ว่าในกิจกรรมที่เกิดขึ้นมันจะต้องเข้าไปสอดคล้องกับรายวิชาได้รายวิชาหนึ่ง 
            อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร คณะนิติรัฐศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการคนมาเข้า
ร่วมโครงการ โดยส่วนมากก็จะเป็นประชาชน และช่วงนี้มันไม่น่าจะดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ในช่วง 
สถานการณ์โควิด และขอให้สถาบันวิจัยพิจารณาได้ข้อมูลการเขียนรายงาน การประเมินความพึงพอใจ
ในเป็นแนวทางเดียวกันกับคณะ  
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม คณะครุศาสตร์ ได้สอบถามช่องทางการส่งชื่อ
กิจกรรม 
           อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามการดำเนินการเน้นลง
พ้ืนที่อำเภอเสลภูมิและกิจกรรมไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ 
           รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ได้ตอบข้อสงสัยซักถาม ดังนี้ ประเด็นการดำเนินการ
ดำเนินโครงการที่ไม่ทันในรอบคณะ คณะสามารถนำไปตอบการประกันคุณภาพในรอบปีหน้าได้ หรือ
หากคณะไหนดำเนินการได้ทันตามระยะเวลากำหนดก็สามารถนำไปตอบได้ ส่วนประเด็นการส่งกิจกรรม
ภายหลังจากที่ทางทุกคณะได้ส่งรายละเอียดข้อมูลชื่อกิจกรรมและงบประมาณมาให้ สถาบันวิจัยก็จะรีบ
ดำเนินการเขียนขออนุมัติโครงการ ตัดยอดให้ และทุกคณะก็จะสามารถดำเนินการได้ การบูณรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยก็เลือกเอาว่าคณะกิจกรรมที่เราทำสอดคล้องกับรายวิชาไหนบ้างที่เรา
จะสามารถเอามาใช้ในการบูรณาการได้  ส่วนเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถดำเนินโครงการในช่วงนี้ได้ จึงเปิด
โอกาสให้สามารถดำเนินการได้ โดยขยายเวลาออกไป หลังจากมิ.ย หรือ ก.ค ซึ่งท่านสามารถที่จะ
ดำเนินการได้ เรื่องการเขียนโครงการ รายงานผล เรามีแบบฟอร์มกลางให้ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้
ที่เว็ปไซด์สถาบันวิจัย โดยทุกคณะสามารถส่งชื่อกิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณได้ที่อีเมลล์สถาบัน
หรือแจ้งมาที่สถาบันวิจัยได้เลย และกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมขอให้อยู่ใน พ้ืนที่อำเภอเสลภูมิ
และกิจกรรมไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ 
 
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท่านคณะกรรมการท่านประท่าน ท่านอธิการก็ทราบเหตุผล
ครับว่าเราอาจทำไม่เสร็จถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่คลีคลายเราก็อาจขยาย ซึ่งพูดยากที่จะทำเสร็จแต่
ขอให้แต่ละหน่วยงานไป Design ว่าเราจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน ในประเด็นที่สำคัญขอให้ไทม์
ไลน์ สมมุติว่าเราจะไปต่อประกันคุณภาพไทม์ไลน์ของเราได้เริ่มตั้งแต่ในห้วงที่ยังอยู่ในห้วงประกัน
คุณภาพแล้วเราค่อยไปต่อรองกับคณะกรรมการอีกทีว่าเจตนาเราต้องการทำให้เสร็จเรามีการประชุมสืบ
เนื่องมาจาก คบ จนกระทั่งมาถึงท่านถ้าทำไม่ได้ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ค่อยไปเจรจาในการประกัน
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คุณภาพอีกครั้งหนึ่ง และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเนื่องจากว่า ทางมติรัฐบาลทางโครงการยุทธศาสตร์
ถูกเอาเงินคืนแต่ละมหาวิทยาลัยคืน 25 % เราก็รอในโครงการวิชาการสองแสนบาทจะถูกลบไปใน 
25% หรือเปล่า แต่ก็พึงคลีคลาย เมื่อการประชุมการที่แล้วว่ายังเหลืออยู่สองแสนบาท 
          คุณยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กิจกรรมขอให้
อาจารย์ส่งภายในสัปดาห์ด้านทั้งงบประมาณ โดยแจ้งรายละเอียดว่าค่าตอบแทน มีค่าอะไรบ้าง ค่า
วิทยากร ค่าต่างๆ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เพ่ือที่จะได้รวบรวมเป็นโครงการเดียวสู่ระบบ IPass ส่วนตัวชี้วัด
กิจกรรม โดยหลักๆ แล้วก็จะยึดตามกลยุทธ์ตามของมหาวิทยาลัยที่เราได้รับทราบกันในเรื่องของหัวข้อ
บริการวิชาการ ซึ่งอาจารย์อาจได้ดูในแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย มันจะมีตัวชี้วัดที่เป็นตัวชี้วัดใหญ่ที่
เราจะต้องทำให้ไปสู้ เป้าหมายตรงนั้น ส่วนแต่ละกิจกรรมย่อยจะทำแบบฟอร์มขึ้นออนไลน์ไว้ที่
สถาบันวิจัยให้อาจารย์ทุกท่านทราบ 
                  มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการและพ้ืนที่เป้าหมายในการดำเนินการ และให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
  - 
 
เลิกประชุม 12.0๐ น. 
 
 
 
  (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง)                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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