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      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาเห็นว่า25 
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 26 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 27 
 

                    1.1 นโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  28 
       อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณ29 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อ านวยการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมกัน30 
ปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจของสถาบันฯ มาอย่างต่อเนื่องท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายใน31 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนที่อยู่ในระดับดี - 32 
ดีมาก ซึ่งในปีต่อๆ ไป ก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป และการประกัน33 
คุณภาพถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่ทุกคนต้องทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 34 
พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัย และเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อราชการต่อไป 35 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ 2(๒1)/๒๕๖4 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  หน้า ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ 2(21)/2564 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564  หน้า 2 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ      1 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 2 

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสถาบันวิจัย3 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 4 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 5 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จ6 
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน ๖ หน้า 7 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 8 
   จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 9 

 
 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 10 
สมัยสามัญครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖4 11 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 12 
  ไม่มี 13 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 14 
  ๔.1 การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 15 
       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา16 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณจ านวน 1,222,000 บาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 17 
2564 งบประมาณแผ่นดินจ านวน 122,000 บาท งบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 18 
850,000 บาท งบประมาณบ ารุงการศึกษา จ านวน 250,000 บาท และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ19 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 20 
 1. โครงการจัดการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ -นายวัชรกร เนตรถาวร 21 
 2. โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  -นายประจิตร 22 
ประเสริฐสังข์  23 
           3. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี -นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์ 24 
            4. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  25 
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม 26 
           5. โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา (ไปราชการ)- นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ 27 
           6. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย -นางสาวณิชากมล ศรีอาราม 28 
           7. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 -นางยุพเรศน์ ประทีป 29 
ณ ถลาง          30 
           8. โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์  - นายประจิตร ประเสริฐ31 
สังข ์         32 
           9. โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา-นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์     33 
           10.เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย34 
ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน - นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 35 
           11.โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม-นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง 36 
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           12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็น1 
ฐาน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู         2 
              และมอบหมายให้นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง เป็นผู้รวบรวมโครงการเสนอฝ่ายแผนเพ่ือบรรจุ
ลงในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 3 
 4 

๔.2 รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 5 
นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี6 

งบประมาณ ๒๕๖4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 7 
             1. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่  8 
             2. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน 9 
            3. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 10 
            4. โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 11 
            5. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม 12 
            6. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์13 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  14 
            7. โครงการรายงานผลกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ15 
ชุมชนท้องถิ่น 16 
            8. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (เดินทางไปราชการ)  17 
            9. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ18 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ด าเนินการโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 6 19 
โครงการ และไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ ซึ่งจะด าเนินการรายงานในการจัดท ารายงานประจ าปี 2564 20 
ในล าดับต่อไป  21 

มติที่ประชุม รับทราบ  22 
 23 
                       ๔.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 24 
ปีงบประมาณ ๒๕๖4 25 

นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์ รายงานว่า จากการประเมินความพึงพอใจโครงการตาม26 
แผนปีงบประมาณ 2564 และโครงการที่ได้ด าเนินการรวม จ านวน 9 โครงการ ผลการประเมิน พบว่า  27 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด28 
ไว้ ทุกโครงการ  และมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ คือ นักวิจัยต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องทรัพย์สินทาง29 
ปัญญา การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งเราก็น ามาปรับ30 
ท าป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 31 

 32 
 33 
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นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์ รายงานว่า ผลการประเมินการให้บริการในงานต่างๆ ของ1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีละ 1 ครั้ง พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของ2 
ผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  3 
ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.32 อยู่ในระดับมาก 4 

 5 
มติที่ประชุม รับทราบ  6 
 7 

๔.4 รายงานการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 8 
นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ รายงานว่า รายงานการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ9 

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖4 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สรุป ดังนี้คือ งบประมาณ10 
แผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 954,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 568,936 บาท คงเหลือ 259,93211 
บาท และงบประมาณบ ารุงการศึกษา ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 250,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 12 
36,380 บาท คงเหลือ 213,620 บาท โครงการวิจัย 2564 จ านวน 11,000,000 บาท เบิกจ่าย13 
ทั้งสิ้น9,303,628 บาท คงเหลือกันเหลื่อมปี 1,696,372 บาท ทั้งนี้รายละเอียดการเบิกจ่าย14 
งบประมาณรายโครงการ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 15 

 16 
มติที่ประชุม รับทราบ  17 
 18 

๔.5 การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  รายงานว่า การประกันคุณภาพ20 

การศึกษา เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ในการพัฒนาคุณภาพการท างานให้เป็นไปตามพันธกิจ ของสถาบันวิจัย21 
ของเรา จึงขอให้บุคลากรทุกท่านได้ท าหน้าที่ของตนเอง ในการวางแผน ด าเนินงาน และพัฒนา เกี่ยวกับ22 
การพัฒนาแผนที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช23 
ภัฏร้อยเอ็ด รายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมิน 24 
และติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและประเมินผล เพ่ือปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน  25 

 26 
มติที่ประชุม รับทราบ  27 
 28 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 29 
                 5.1 การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2564   30 
                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า เพ่ือให้การด าเนินงานของ31 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็น32 
เตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา  การก าหนด33 
ประเด็นการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2564   34 
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  เสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้35 
สอดคล้องกับความต้องการนักวิจัยในการพัฒนาตนเองในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เสนอประเด็นความรู้ 36 
คือ “การขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร” โดยมีกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามประเด็น37 
ความรูที่ก าหนด คือ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 38 
 39 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ 1 
 2 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  3 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 4 

                                                                                                                               
       
 

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

 


