
 
 

 

รายงานการประชุมสมัยสามัญ 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ 2 

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 4 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5 
****************************************** 

 

ผู้มาประชุม 6 
๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์    7 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  8 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 9 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู 10 
๕. อาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ 11 
๖. อาจารย์สุภิมล  บุญพอก  12 
๗. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 13 
๘. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ 14 
๙. นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 15 
๑๐. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ 16 
๑๑. นางสาวลัดดา  คุณหงส์ 17 

   

ผู้ไม่สามารถมาประชุม 18 
๑. อาจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์   ลาการประชุม 19 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ ลาการประชุม 20 
๓. อาจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช   ลาการประชุม 21 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 22 
 

      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาเห็นว่า23 
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 24 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 25 
 

                    ๑.๑ การเข้าปรึกษาและขอค าแนะน าในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินโครงการ26 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 27 
        อาจารย์  ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า 28 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิ เทศ29 
สัมพันธ์ อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ และบุคลากรฝ่ายแผนงาน จะเข้าร่วมประชุมกับ          30 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอค าปรึกษาและค าแนะน าในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายด าเนิน31 
โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ 32 
น. ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 33 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  34 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  หน้า ๑ 

 
 



 

 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  หน้า ๖ 

 
 

     
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสถาบันวิจัย2 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๑(๒๐)/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. 3 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 4 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จ5 
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน ๑๑ หน้า 6 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 7 
   จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 8 

 
 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 
สมัยสามัญครั้งที่ ๑(๒๐)/๒๕๖๒  10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 11 
  ไม่มี 12 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 13 
  ๔.๑ การจัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงาน14 
แสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 15 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดเข้าร่วมจัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกร17 
กลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม 18 
๒๕๖๒ - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานแสดงสินค้าชั้น ๑ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ 19 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 20 
 21 
  ๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 22 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา 23 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑    24 
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ 25 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จากผลการ26 
ด าเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ วงรอบ27 
ตั้งแต ่๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ภาพรวม28 
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ เฉลี่ยตามเกณฑ์การประเมินหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ29 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาผลการประเมินราย30 
องค์ประกอบ มีผลคะแนน ดังนี้ 31 

               องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย มีผลการประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๔ คะแนน)    32 
มี ๑ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีผล33 
การผลการด าเนินงานระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ คะแนน) 34 
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               องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินระดับดีมาก 1 
(คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน) มี ๑ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม     2 
มีผลการด าเนินงานระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ คะแนน) โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ3 
พัฒนา ดังนี้ ๑) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) เพ่ือสามารถให้ข้อมูล4 
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกคณะได้อย่างครบถ้วน ๒) ควรมีกระบวนการในการส ารวจข้อมูล5 
เพ่ือให้นักวิจัยขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพ่ือช่วยการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์       6 
๓) ควรมีกระบวนการจัดท าแผนบริการวิชาการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น  7 
ท าการประชาคมแผนบริการวิชาการ 8 
 9 
มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 
  ๔.๓ การจัดกิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิ12 
อินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด 13 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา14 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน15 
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้16 
จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์การเด้น จังหวัด17 
ร้อยเอ็ดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอ าเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอ าเภอหนองฮี กลุ่มเกษตรกร18 
อ าเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอ าเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอ าเภอ19 
พนมไพร กลุ่มเกษตรกรอ าเภอเสลภูมิ จ านวน ๕๐๐ คน  20 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 

  ๔.๔ การมอบโล่ในงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 22 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา 23 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ และรางวัล Presidential Awards 24 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือเข้ารับโล่ในงานประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “The 25 
3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and 26 
Technology Research (RERU ICET III): Innovative Local Development” ในวันที่ ๑๒ 27 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่    28 
๑.  รางวั ลนักวิ จั ยดี เด่น  จ านวน ๒ รางวั ล  คือ  ๑ )  ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  คือ                  29 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปะศาสตร์ฯ ๒) ด้านมนุษยศาสตร์และ30 
สังคมศาสตร์ คือ อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์ ๒. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จ านวน 31 
๑ รางวัล คือ ๑) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์  และ ๓. 32 
รางวัล Presidential Awards จ านวน ๓ รางวัล ๑. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วย33 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข คณะศิลปะศาสตร์ฯ ๒. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ         34 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง คณะนิติรัฐศาสตร์ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง          35 
ศรธีรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจฯ 36 
 37 



 

 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  หน้า ๖ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 1 
  ๔.๕ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐2 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ 3 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒ นา 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๐ 5 
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก6 
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพ่ือน าเสนอผลงานและ7 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพ่ือให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจน8 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายในงาน9 
มีการแสดงนิทรรศการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้10 
ประโยชน์” ได้แก่ นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (๙ มทร.) นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ นิทรรศการ11 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ และยังมีเวทีเสวนาของปราชญ์12 
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจ าหน่ายสินค้า 13 
OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาเทคโนโลยีราชมงคล14 
อีสาน และการแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั่วประเทศ , เทศกาลแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์15 
นานาชนิดกว่า ๒๐ ตัว ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๕ ธันวาคม พ.ศ.16 
๒๕๖๒ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง 17 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 

๔.๖ รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19 
 นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ20 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้ 21 
 ๑) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณา22 

การเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 23 
 ๒) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 24 

จ านวน ๑๔ โครงการ สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 25 
 ๓) โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเขต26 

พ้ืนที่บริการ สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 27 
 ๔) โครงการด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน28 

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเรื่องงานสวน29 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 30 

 ๕) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้ านสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือบริหารจัดการ31 
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 32 

 ๖) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน33 
เกษตรอินทรีย์ สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 34 

 ๗) โครงการพัฒนาเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย35 
และบริการวิชาการ สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 36 



 

 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  หน้า ๖ 

 
 

 ๘) โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถานะ1 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 

 ๙) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ “ราช3 
ภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 

 ๑๐) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 5 
Thailand Research Expo 2018 (ใช้งบประมาณจากงบกลางของมหาวิทยาลัยฯ) สถานะโครงการ 6 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 

 ๑๑) โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถานะโครงการ 8 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 9 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  10 
 

๔.๗ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11 
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา 12 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี13 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้  14 

๑) งบประมาณแผ่นดิน 15 
๑.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผู้ส าเร็จ         16 

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัส (งบด าเนินงาน พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา) รหัส 17 
๒.๒.๑.๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  ๑๖๕,๐๐๐ บาท และรหัส ๒.๑.๑.๑๐ ได้รับจัดสรร18 
งบประมาณ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 19 
  ๑.๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  (โครงการยุทธศาสตร์20 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) รหัส ๓.๑.๑.๙ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม21 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 22 
๓๗๕,๐๐๐ บาท 23 
 ๒) งบประมาณบ ารุงการศึกษา 24 
  ๒.๑ แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (กิจกรรม การวิจัยและ25 
นวัตกรรม) รหัส ๓.๑.๑.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๖๕ ,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้            26 
๑) โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย27 
ราชภัฏเพ่ือท้องถิ่น งบประมาณ ๔๔,๓๐๐ บาท ๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาผลงาน28 
ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งบประมาณ ๒๐,๗๐๐ บาท 29 
 ๓) งบนอกอ่ืนๆ รหัส ๑.๑.๑.๓๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 30 
รายละเอียดดังนี้  31 
  ๓.๑  โครงการวิจัยเรื่อง การฟ้ืนฟูส านึกชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง32 
มั่นคงยั่งยืนด้วยกระบวนการประวัติศาสตร์บอกเล่ าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผศ.ปริญ        33 
รสจันทร์ หัวหน้าโครงการ) ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕๘๔,๒๕๐ บาท 34 
  ๓.๒ โครงการวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจวัดทรัพยากรใต้ดินด้วย35 
กระบวนการทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 
(อาจารย์นุชรินทร์ มิ่งโอโล) ไดร้ับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗๘๒,๗๕๐ บาท 37 
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  ๓.๓ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจวัดทรัพยากร1 
ใต้ดินด้วยกระบวนการทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในภาค2 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ผศ.ปริญ รสจันทร์ หัวหน้าโครงการ) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕๙๔,๒๕๐ 3 
บาท 4 
  ๓.๔ โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิม5 
รายได้แก่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (อาจารย์นันทวัน เจ๊กจันทึก)  6 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๓๘,๗๕๐ บาท 7 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 8 

๕.1 แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และแผนอ่ืนๆ ที่ส าคัญ 9 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า เพ่ือให้การด าเนินงานของ10 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็น11 
เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา12 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา และแผนอ่ืนๆ ที่ส าคัญ 13 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 14 
   ๑) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   15 
ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู ด าเนินการ 16 
   ๒) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ นางสาวณิชากมล  17 
ศรีอาราม ด าเนินการ 18 
   ๓) แผนสารสนเทศ มอบหมายให้ นายประจิตร  ประเสริฐสังข ์ด าเนินการ 19 
   ๔) แผนบริการวิชาการ มอบหมายให้ นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง 20 
ด าเนินการ 21 
   ๕) แผนวิจัย มอบหมายให้ นางสาวลัดดา  คุณหงส์  ด าเนินการ 22 
   ๖) แผนการเงิน มอบหมายให้ นางสาวพรทิวา  สารจันทร์   ด าเนินการ 23 
   ๗) แผนพัฒนาบุคลากร  มอบหมายให้  นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  24 
ด าเนินการ 25 
  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการส่งแผนต่างๆ ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  26 
 27 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  28 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 29 

                                                                
       
 

(นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม)           (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
   ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          


