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      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาเห็นว่า24 
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 25 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 26 
 

                    1.1 นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  27 
       อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณ28 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อ านวยการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกัน29 
ปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจของสถาบันฯ มาอย่างต่อเนื่องท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายใน30 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนที่อยู่ในระดับดี - 31 
ดีมาก ซึ่งในปีต่อๆ ไป ก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป และการประกัน32 
คุณภาพถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ทุกคนต้องทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 33 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย และเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อราชการต่อไป 34 

 
มติที่ประชุม รับทราบ      35 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ 1(๒2)/๒๕๖๒ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  หนา้ ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ 1(๒๑)/๒๕๖3 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  หนา้ 2 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสถาบันวิจัย2 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 3 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 4 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จ5 
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน ๖ หน้า 6 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 7 
   จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 8 

 
 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 
สมัยสามัญครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ 10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 11 
  ไม่มี 12 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 13 
  ๔.1 การปรับโครงการแผนกลยุทธ์และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2563 14 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้การปรับโครงการตามแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ16 
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดมีดังนี้   17 
                          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 6 โครงการ 1) โครงการ18 
พัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ19 
พัฒนาท้องถิ่น 2) โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 3) โครงการจัด20 
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 4) โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 5) 21 
โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และ 6) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน 22 
ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  23 
                        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และ24 
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ25 
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  26 
                        โดยในแต่ละโครงการไดก้ารก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด27 
ความส าเร็จของการด าเนินการสอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามเอกสารแนบการ28 
ประชุมนี้ และขอมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการโดยให้ประสานขอรหัสงบประมาณที่คุณพรทิวา   29 
สารจันทร์ ดังนี้ 30 
                      1. โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่ น ตาม31 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ นางสาวลัดดา  คุณหงส์  และนาง32 
ยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง ด าเนินการ 33 
                      2. โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบหมายให้ 34 
นางสาวลัดดา  คุณหงส์  และนายวัชรกร  เนตรถาวร ด าเนินการ 35 
                      3. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. มอบหมายให้ นางสาวณิชา36 
กมล  ศรีอาราม และนายประจิตร  ประเสริฐสังข์  ด าเนินการ 37 
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                     4. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่ระหว่างด าเนินการ ฉบับที่1 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 2 
                    5. โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 
                    6. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ4 
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และนางสาวพรทิวา  สารจันทร์ 5 
ด าเนินการ 6 
                    7. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่7 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง และนางสาวพรทิวา  สารจันทร์  8 
ด าเนินการ 9 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 10 
 11 

๔.2 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 12 
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี13 

งบประมาณ ๒๕๖3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 14 
1. โครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตาม15 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 16 
2. โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สถานะ17 

โครงการ ก าหนดจัดจากเดิม 18 มีนาคม 2563 เป็นในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563  18 
3. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. สถานะโครงการ ด าเนินการ19 

แล้วเสร็จ 20 
4. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี อยู่ระหว่างด าเนินการ 21 

ฉบับที่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ประจ าเดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 22 
5. โครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สถานะโครงการ ด าเนินการแล้ว23 

เสร็จ 24 
8 .  โ คร งการ เครื อข่ า ยการ เ รี ยนรู้ ด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อม เ พ่ื อบริ ห า รจั ดการ25 

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อยู่ระหว่างด าเนินการ กิจกรรมที่ 2  26 
9. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ใน27 

พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า ได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนิน29 

โครงการรายไตรมาสในแบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 30 
2563 ส่งให้ฝ่ายแผนมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 31 

 32 
มติที่ประชุม รับทราบ  33 
 34 
                       ๔.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 35 
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 36 

นางสาวลัดดา คุณหงส์ รายงานว่า จากการประเมินความพึงพอใจโครงการตามแผน37 
ปีงบประมาณ 2563 และโครงการที่ได้ด าเนินการรวม จ านวน 9 โครงการ ผลการประเมิน พบว่า  38 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ 1(๒๑)/๒๕๖3 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  หนา้ 2 

 
 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด1 
ไว้ ทุกโครงการ 2 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า เพ่ือเพ่ิมความท้าทาย ควรปรับ3 
ค่าเป้าหมายการประเมินเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 82  ควรมีการจัดท าแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ 4 
เพ่ือให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย และออกแบบเนื้อหาในแบบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
เพ่ือให้สามารถน าผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 6 

 7 
มติที่ประชุม รับทราบ  8 

 9 
๔.4 รายงานการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 10 
นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ รายงานว่า รายงานการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ11 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 สรุป ดังนี้คือ งบประมาณที่12 
ได้รับจัดสรร จ านวน 840,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 238,655 บาท คงเหลือ 601,345 บาท ส่วน13 
รายงานการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการงบบ ารุงการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ วันที่ 30 มีนาคม 14 
2563 สรุปดังนี้คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 65,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 39,800 บาท 15 
คงเหลือ 25,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ดังเอกสารประกอบวาระ16 
การประชุมนี้ 17 

 18 
มติที่ประชุม รับทราบ  19 
 20 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 21 
                 5.1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2563   22 
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า เพ่ือให้การด าเนินงานของ23 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็น24 
เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  การก าหนด25 
ประเด็นการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2563   26 
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รายงานว่า หากนักวิจัย27 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ใน 1 ปี ควรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน28 
การเขียนงานวิจัย มาอบรมให้ความรู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัย29 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ ให้โดนใจแหล่งทุน สิ่งที่ควรรู้30 
ส าหรับนักวิจัย และปัจจัยแห่งความส าเร็จการสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ วช. ซึ่งการจัดโครงการ31 
ดังกล่าวจะท าให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนเค้าโครงวิจัยที่สามารถขอทุนได้  32 
ควรเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตีพิมพ์   การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และการเขียนหนังสือ-33 
ต าราเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีพิมพ์ การเขียนบทความเพ่ือ34 
เผยแพร่ และการเขียนหนังสือ-ต าราเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจะท าให้ 35 
นักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ36 
นานาชาติได้ และ บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือประชาสัมพันธ์37 
ให้ผู้รับบริการทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการด้านงานวิจัย ให้การด าเนินการให้บริการเป็นไปอย่าง38 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 39 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ 1(๒๑)/๒๕๖3 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  หนา้ 2 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบและก าหนดประเด็นความรู้ คือ “การพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ในหัวข้อการ1 
บริหารจัดการงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  กลุมเปาหมายที่จะพัฒนา2 
ความรูและทักษะตามประเด็นความรูที่ก าหนด คือ อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
 4 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  5 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 6 

                                                                                                                               
       
 

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

 


