
 
 

รายงานการประชุม 
รายงานการประชุมการก าหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

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

๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๕. อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
๖. อาจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ 
๘. นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประธานที่
ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเริ่มการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                    อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่
ประชุมว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นได้เข้าประชุมหารือกับทาง
จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยทางจังหวัด
ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด าเนินการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ จ านวน 6 โครงการและให้
รายละเอียดโครงการฯ แก่หน่วยงานเพื่อศึกษารายละเอียดและก าหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และกรอบการ
ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาร่วมกัน และประชุมในครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงรายละเอียดการ
ประชุมในครั้งท่ี 2 ให้ที่ประชุมทราบ 
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงาน
ต่อที่ประชุมว่า ทางมหาวิทยาลัยเราได้ยืนยันพ้ืนที่ในการด าเนินโครงการตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คือ พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ และยืนยันพ้ืนที่ของแต่ละโครงการ ยกเว้น โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ที่จะเพ่ิมพ้ืนที่อีก 2 หมู่บ้าน และโครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด ซึ่งต้องรอข้อมูลจากสรุปผลการประชุมอธิการบดีในวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2562 ส่วนการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จะไม่ใช้ทั้ง 6 โครงการนี้ตอบ
บริการวิชาการ โดยอาจารย์ ดร.วัชรากรณ์  วงศ์ค าจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จะจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินโครงการบริการอีก 1 โครงการโดยทุกคณะด าเนินการร่วมกัน  
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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หน้า ๑ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

      - ไม่มี   
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 

      - ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
               4.1) การก าหนดพื้นที่เป้าหมายด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 6 โครงการ 
                     อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 6 โครงการ โดยขอหารือต่อที่ประชุมว่ามีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เป้าหมายหรือไม่ เป็นราย
โครงการดังนี้ 
                     โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
อาจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่าจะมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในกิจกรรมย่อย โดยเน้นที่หมู่บ้านในอ าเภอเสลภูมิ  และก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
ด าเนินงานตามท่ีประชุมได้ก าหนดไว้ 
             โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณณ์ที่เลือกไว้ก็จะอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ
หนองพอก พนมไพร เสลภูมิ และโพนทอง ตามท่ีประชุมได้ก าหนดไว้ 
                    โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  
บุญโทแสง รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ปรับกลุ่มเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการลงตามกรอบงบประมาณที่รับได้การจัดสรร โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนและกลุ่ม
ชุมชน โดยโรงเรียน/ชุมชน ที่มีศักยภาพ 3 แห่ง และอีก 6 แห่งที่ต้องพัฒนา โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
และพ้ืนทีชุ่มชนตามท่ีปกครองจังหวัดได้ให้ข้อมูล 
                      โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า จะมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดยโสธร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะเริ่มในอ าเภอเสลภูมิ และจะรอข้อมูลจากที่ประชุมอธิการบดีอีกครั้ง 
                      โครงการที่ 5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกกลุ่มวัย ของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า จะมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโดยเพ่ิมพ้ืนที่ต าบลเกาะแก้ว ตามที่
ประชุมได้ก าหนดไว้   
                    โครงการที่  6 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานต่อที่ประชุมว่า เครือข่ายที่จะร่วมด าเนินโครงการได้ก าหนดร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะขยายพ้ืนที่จากชุมชนขยายไปยัง
โรงเรียน และมหาวิทยาลัย 
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                  มติที่ประชุม  เห็นชอบพ้ืนที่ด าเนินโครงการตามเอกสารสรุปผลการประชุม และประธานที่
ประชุมได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงการได้ส่งข้อเสนอที่ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่งมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
                 4.2) การรายงานผลการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                                    อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะมีระบบการรายงานผลอย่างไร ซึ่งเดิมจะต้องรายงานผลไปยังฝ่ายแผน ต่อไป
การรายงานผลให้รายงานโดยต้นฉบับให้ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา และส าเนาส่งฝ่ายแผน 

     อาจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เสนอต่อที่
ประชุมขอให้พิจารณาในเรื่องการเบิกจ่าย เนื่องจากปีที่ผ่านมาพบปัญหาการด าเนินโครงการไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้เนื่องจากขัดกับระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ปรับโครงการ /กิจกรรมต่างๆ แล้วส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวหารือกับฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุต่อไป 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่
ประชุมขอให้พิจารณาในเรื่องการรายงานผลการด าเนินโครงการ ซึ่งจะรายงานเป็นไตรมาส ปีที่ผ่านมา
พบว่ามีการเปลี่ยนแบบฟอร์มในการรายงานผลบ่อยมาก ควรก าหนดให้ชัดเจน 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง รองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เสนอต่อ
ที่ประชุมขอให้พิจารณาในเรื่องการเรียกการรายงานผลการด าเนินโครงการ กรณีที่ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 2 ก็ไม่ควรให้รายงานในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
                      มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ก าหนดระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้
ชัดเจน และประธานที่ประชุมจะได้น าเรียนหารือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
                4.3) การท างานวิจัยผ่านโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
                      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  แจ้งต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับการโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคมท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้มาให้ความรู้และแนวทางในการสร้างงานวิจัยผ่านโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยขอหารือต่อที่ประชุมว่าให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาท า
เป็นโครงการวิจัย โครงการละ 1 เรื่อง  
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ผู้ อ า น ว ยกา รสถาบั น วิ จั ย แล ะ พัฒนา  
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มีแบบฟอร์มการเสนอโครงการ ตามเอกสารแนบการประชุมนี้ ประกอบด้วย  
1. ชื่อโครงการ 2. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 4. ตัวชี้วัดเป้าหมาย
โครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 5. งบประมาณของโครงการ 6. ประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ โดยให้สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส่งมาท าสัญญาทุนวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และระบุหัวหน้าโครงการวิจัย ให้ชัดเจน และเสนอบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
โดยน าไปไปสอดแทรกกับ มคอ.  
                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รายงานต่อที่ประชุมว่า บทความที่เกิดจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปตีพิมพ์และเบิกเงินรางวัลที่
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ 
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                            อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  เสนอ
การด าเนินการ อาจจะใช้ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บเป็นข้อมูลเสริมงานวิจัย แทนการเอา out come เมื่อเสร็จ
โครงการมาเขียนก็ได้ 
                              อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เสนอต่อที่
ประชุมว่า หากจะท าโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการวิจัย ก็ไม่ควรหัก 10 
เปอร์เซนต ์
                             มติที่ประชุม  เห็นชอบจัดท าโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นโครงการวิจัย โดยไม่หัก 10 เปอร์เซ็นต์ และส่งแบบเสนอโครงการวิจัยโครงการละ 1 เรื่องมายัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
 
                  ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
                               5.1 การด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอให้ได้งบประมาณมาชัดเจนก่อนจึงจะนัดคณะกรรมการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยร่วมประชุมอีกครั้ง เบื้องต้นทราบว่าจะได้รับงบประมาณ ส าหรับจัดโครงการบริการวิชาการ 
จ านวน 100,000 บาท ส าหรับจัดนิทรรศการต้อนรับองคมนตรี จ านวน 100,000 บาท  

อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขอให้
พิจารณางบประมาณในส่วนที่จะจัดนิทรรศการต้อนรับองคมนตรี เนื่องจากจัดในนามของมหาวิทยาลัย 
และขอทราบพ้ืนที่ที่เตรียมต้อนรับที่ชัดเจน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่
ประชุมให้ก าหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการให้ชัดเจนว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง เพ่ือจะได้เป็นแนวทาง
และรูปแบบเดียวกัน 
                               อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า ฝ่ายแผนขอให้แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจัดท าแผ่นพับ เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
                            มติที่ประชุม  รับทราบ ประธานที่ประชุมจะด าเนินการน าข้อมูลเข้าร่วมประชุม
หารือกับจังหวัดเกี่ยวกับการก าหนดพ้ืนที่ที่ชัดเจนในการต้อนรับองค์มนตรี แล้วจะแจ้งในที่ประชุมกบ. 
ส่วนเรื่องงบประมาณการจัดนิทรรศการและรูปแบบการน าเสนอและการจัดนิทรรศการจะขอหารือกับ
อาจารย์ ดร.วัชรากรณ์  วงศ์ค าจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและแจ้งให้ทราบในล าดับ
ต่อไป 
 

เลิกประชุม 15.๓๐ น. 
 
 
 
 
  (นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง)                              (ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม     
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