
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/๒๕64 
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 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.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์  (คณะครุศาสตร์) 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม  (คณะครุศาสตร์) 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง  (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
๖. อาจารย์วรพจน์  พรหมจักร    (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา   (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 
๘. อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์   (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 
๙. อาจารย์ตรีธิดา  บุญทศ    (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 
๑๐. นายโชคชัย  ศรีชัย    (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 
๑๑. อาจารย์ณัฐธิดา  บุตรพรม    (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
๑๒. อาจารย์สมหมาย กุมผัน     (คณะพยาบาลศาสตร์)  
๑๓. อาจารย์ล าพงษ์  ศรีวงค์ชัย    (คณะพยาบาลศาสตร์) 
๑๔. อาจารย์ณัฐิกา  ราชบุตร   (คณะพยาบาลศาสตร์) 
๑๕. อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร    (คณะนิติรัฐศาสตร์) 
๑๖. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 
๑๗. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง  
๑๘. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ 
๑๙. นายวัชรกร  เนตรถาวร 
๒๐. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ 
๒๑. นางสาวอารีรัตน์  คุณหงส์ 

 

เริ่มประชุมออนไลน์ เวลา 09.45 น. 
            รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
พิจารณาเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
             รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์การ
ประชุมในวันนี้ คือ การด าเนินการบริการทางวิชาการประจ าปี 2564 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการครั้ง
ที่ 1/2564 จึงยังไม่มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
               4.1 ค าสั่งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
               รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานต่อที่
ประชุมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  ตามปีงบประมาณ 
รายชื่อคณะกรรมการตามที่ได้ท าบันทึกแจ้งไปยังคณะ และเมื่อท่านอธิการบดีได้ลงนามในค าสั่งแล้ว  
ได้ด าเนินการจัดส่งค าสั่งไปยังคณะต่างๆ ซึ่งหากคณะใดต้องการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  
ก็ขอให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ 
              มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  4.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลต าบล
เกาะแก้ว ต าบลท่าม่วง และต าบลมะอึ 
                 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานต่อที่
ประชุมว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับเทศบาลต าบลเกาะแก้ว 
ต าบลท่าม่วง และต าบลมะอึ ได้ครบตามระยะเวลา 4 ปี แล้ว ซึ่งจะต้องมีการทบทวนใหม่ ทั้ง 3 แห่ ง  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวน MOU ดังกล่าว ประกอบด้วย 5 คือ 1) 
ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 4) ด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม และ 5) ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรอบปี 2564 จะใช้ประเด็นเดิม หากมีประเด็น
ใดที่เพ่ิมเติมจากการ SWOT ก็สามารถเพ่ิมเติมในรายละเอียดได้ มีท่านอาจารย์ท่านใดจะเสนอแนะ
เพ่ิมเติมหรือไม ่
 
              มติที่ประชุม  รับทราบ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
                4.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินการด้านบริการทางวิชาการ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะขอหารือรายละเอียดการ
ด าเนินการในวาระการประชุมที่ 5 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
              มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
               5.1 การด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
                  -  ประเด็นการให้บริการ 
                  -  พ้ืนที่ด าเนินการ :  
                 - ระยะเวลาการด าเนินการ 
                รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานต่อที่
ประชุมว่า ปีงบประมาณ 2564 การด าเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีหัวข้อ
ที่ขอให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
                1. ประเด็นการให้บริการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานต่อที่ประชุมว่า 
จะยังคงประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่อง หรือจะเปลี่ยนเป็นประเด็นอ่ืน  
 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เห็นด้วยที่จะใช้เกิด
ความต่อเนื่อง คือใช้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่ ก็ควรใช้พ้ืนที่เดิมไปก่อน 
เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาด  COVID -19 เพ่ือให้การด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและทันตาม
ระยะงบประมาณท่ีก าหนด  
                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ได้สอบถามการด าเนินการบริการวิชาการนี้ สามารถใช้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ นได้หรือไม่  
ซ่ึงรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ได้ชี้แจงว่าไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากโครงการตามยุทธศาสตร์
น าไปใช้ตอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยฯ แต่บริการวิชาการที่จะ
ด าเนินการนี้ ด าเนินการภายใต้โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขออนุมัติงบประมาณ คือ โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ซ่ึงในปีงบประมาณ 2564 นี้ จะจัดสรรงบประมาณให้คณะละ 25,000 บาท 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ได้เพ่ิมเติมว่า โครงการยุทธศาสตร์เป็นโครงการที่แต่ละคณะด าเนินการ ไม่ใช่โครงการที่ทุกคณะ
ด าเนินการร่วมกัน โดยโครงการบริการวิชาการนี้ เป็นโครงการหลัก ซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยของ
คณะ ในงบประมาณคณะละ 25,000 บาท 
 
                 2. พ้ืนที่ด าเนินการ  
                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  จึงได้ก าหนดพ้ืนที่เป็นอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่ด าเนินการบริการทางวิชาการในปีนี้ ซึ่งแต่ละคณะสามารถเลือกต าบลเองได้ 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ขอให้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องประเมิน 
พิจารณาด้วย ซึ่งจากการศึกษา คือ จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ด าเนินการต่อเนื่อง หารด้วย จ านวนชุมชน
เป้าหมายทั้งหมด ซึ่งถ้าเราก าหนดเป็นอ าเภอเสลภูมิ ตัวหารก็จะเยอะ จึงขอให้พิจารณาก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายใหม่โดยอิงตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
                  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานที่ประชุม จึงได้ก าหนดพ้ืนที่เป็นอ าเภอ
เสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้แต่ละคณะพิจารณา 3 ชุมชนตาม MOU เป็นพื้นที่ในการด าเนินการ 
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                3. ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ขอให้คณะกรรมการก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ และเสนอเป็นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเดือนมิถุนายน สถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการ
ลงพื้นที ่SWOT และจัดท า MOU และเดือนสิงหาคม จะจดักิจกรรมประกวด จึงเห็นควรด าเนินการก่อน
เดือนสิงหาคม 
                    อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  จากคณะบริหารธุ รกิ จและการบัญชี แจ้ งต่ อ 
ที่ประชุมว่า เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ SWOT ขอให้สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายว่าจะสามารถจัด
กิจกรรมรูปแบบใดได้บ้าง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งควรจะพิจารณารูปแบบ 
และตัวชี้วัด เช่น จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการ  
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์  คณะครุศาสตร์  ขอสอบถาม
รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรม และขอทราบผลการลงพ้ืนที่ในช่วงไหน เพ่ือที่จะได้วางแผนการ
ด าเนินงาน อาจจะต้องโทรประสานก่อนก็ได้ ส่วนรูปแบบอาจจะใช้แบบออนไลน์ก็ได้   
                  รองศาสตราจารย์  ดร .ศักดิ์ ศรี   สืบสิงห์  แจ้ งต่อที่ประชุมว่ า จะหารือกับทาง
นายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ต าบล รูปแบบกิจกรรมดูสถานการณ์อีกครั้ง และจะแจ้งผลให้ทราบปลาย
มิถุนายนนี้ 
               4. การด าเนินการ งบประมาณ 25,000 บาท  
                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ขอหารือที่ประชุมว่า แต่ละคณะจะด าเนินการ
ด าเนินการตัดยอดเอง หรือให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการให้ ถ้าให้สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
ด าเนินการให้ ขอความอนุเคราะห์ทุกคณะด าเนินกิจกรรมพร้อมกันในสัปดาห์เดียวกัน เพ่ือให้สะดวก 
ในการตัดยอด และเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้นจึงขอความคิดเห็นของแต่ละคณะ ดังนี้  
                  - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร จันทร์สองดวง  
แจ้งว่า ขอด าเนินการเอง เนื่องจากจะต้องประสานผู้รับผิดชอบก่อน  
                  - คณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ แจ้งว่า จะ
ด าเนินการพร้อมกันไม่ได้ ถ้าชุมชนไม่ว่างตรงกันจะเป็นปัญหา ส่วนการด าเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
                  - คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา แจ้งว่า จะ
ด าเนินการเอง เพราะจะต้องหาช่วงที่ชุมชนว่างถึงจะด าเนินการได ้ 
                  - คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร แจ้งว่า ขอเสนอผู้บริหารก่อนและ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
                  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ณัฐธิดา บุตรพรม แจ้งว่า ขอเสนอผู้บริหารก่อน
และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   
                 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้คณะที่ยังไม่แจ้งการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตัดยอด ให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นี้ 
คณะที่จะด าเนินการเองก็สามารถด าเนินการได้เลยตามเวลาที่ก าหนด และขอรหัสงบประมาณได้ที่ 
คุณพรทิวา หรือคุณยุพเรศน์ กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน
ได้ตามสถานการณ์ การลงพ้ืนที่และการท า MOU จะแจ้งให้คณะทราบในล าดับต่อไป ส่วนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหากมีคณะไหนยังไม่ได้รับท่านสามารถดาวโหลดได้ที่เว็ปโซด์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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                  มติที่ประชุม  เห็นชอบ การด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้  
                  1. ประเด็นการให้บริการ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
                  2. พ้ืนที่ด าเนินการ คือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิจารณาชุมชนตาม MOU 
คือ ต าบลท่าม่วง ต าบลเกาะแก้ว และต าบลมะอึ เป็นพ้ืนที่ด าเนินการบริการทางวิชาการ 

                  3. ระยะเวลาการด าเนินการ คือ ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2564  
            4. งบประมาณด าเนินการ คณะละ 25,000 บาท  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  
                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระอ่ืนๆ นี้มีท่านใดจะ
เสนอหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมทา จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอให้มี
แบบสอบถามที่จะประเมินกิจกรรมเป็นส่วนกลาง เพราะจะได้ใช้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคณะ  
                     รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินกิจกรรมให้ 
                     มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุม 11.0๐ น. 
 

                                                                 
  (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง)                              (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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