
 
 

รายงานการประชุมสมัยสามัญ 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๖๔ 2 

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 4 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5 
และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 6 

****************************************** 
ผู้มาประชุม 7 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  (ออนไซต์) 8 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  (ออนไซต์) 9 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู  (ออนไซต์) 10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์   (ออนไลน์) 11 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บญุพอก   (ออนไซต์)  12 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์  (ออนไซต์) 13 
๗. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม    (ออนไซต์) 14 
๘. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์    (ออนไซต์) 15 
๙. นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง    (ออนไซต์) 16 
๑๐. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์    (ออนไซต์) 17 
๑๑. นางสาวลัดดา  คุณหงส์    (ออนไซต์) 18 
๑๒.  นายวัชรกร  เนตรถาวร    (ออนไซต์) 19 

   

ผู้ไม่สามารถมาประชุม 20 
๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  ติดราชการ 21 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์ ลาการประชุม 22 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช  ลาการประชุม 23 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 24 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา25 
แจ้งต่อที่ประชุมว่า อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุมติดราชการเป็นคณะกรรมการคัด26 
สรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง และรองศาสตราจารย์ 27 
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ได้เดินทางไปรับการฉีดวัคซีน จะกลับมาร่วมประชุมช่วง ๑๐.๐๐ น. จึงได้มอบหมาย28 
ให้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และพิจารณาเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 29 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 30 
 

                    ๑.๑ การบรรจุวาระร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา     31 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กบ.) 32 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม33 
ว่า หลังจากประชุมวาระเพ่ือพิจารณาที่ ๕.๑ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ34 
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะน าวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย35 
ราชภัฏร้อยเอ็ด (กบ.) ในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาต่อไป 36 

 

มติที่ประชุม รับทราบ      37 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุม2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ ตุลาคม3 
พ.ศ. 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 
  ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการ Museum Pool เครือข่ายอีสาน 14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รายงานว่า ได้รับมอบหมายให้เข้า15 
ร่วมประชุมโครงการ Museum Pool เครือข่ายอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 16 
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  แบบ Online meeting on WebEx โดยประเด็นที่หารือมีรายละเอียดดังนี้ ๑) 17 
รายงานสถานการณ์ส่งข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมหลัก ๒) การปรับแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม และ 18 
๓) รายงานสถานการณ์พิจารณา MOU และประเด็นหารือที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบ19 
วาระการประชุมนี้  20 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 

  ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ U2T และการพัฒนาทักษะต่างๆ                22 
               นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินโครงการ23 

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 24 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง25 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่เป็น26 
ผู้ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมาย และเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ27 
พัฒนาทักษะ ในการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับชุมชน สนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมถึง28 
เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่เป้าหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 29 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ จ านวนรวม ๒๐๐ อัตรา รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมภายใต้30 
โครงการฯ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 31 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 32 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘ 

 
 

  ๔.๓ รายงานการด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1 
       นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ รายงานว่า ผลการด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปี2 
งบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ด า เนินโครงการวิจัย 3 
จ านวน ๒๐ โครงการ (ภายใต้โครงการย่อย ๓๕ โครงการ) งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน 4 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ 5 
๕๐) จ านวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)เรียบร้อยแล้ว และให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า6 
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒  ทั้งนี้รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ดังเอกสาร7 
ประกอบวาระการประชุมนี้ 8 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 9 
 

  ๔.๔ การเสนอของบประมาณการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 10 
               นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม รายงานว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย11 

ราชภัฏร้อยเอ็ดได้เสนอของบประมาณด้านการวิจัย จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12 
๑๒,๓๗๒,๑๔๕ (สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมาธิการ 13 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ พิจารณาวาระที่ ๑ ให้ปรับลดงบประมาณ14 
เหลือ จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้กระบวนการ15 
พิจารณายังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระท่ี ๒-๓ ต่อไป รายละเอียดการปรับลดงบประมาณราย16 
โครงการดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 17 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 

  ๔.๕ รายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม และโครงการ19 
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมฯ 20 

      นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนิน21 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้ 22 

  ๑) โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือตอบ23 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่จะส่งเสริมและ24 
สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นได้ รับ25 
การพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 26 
และได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ 27 

กิจกรรมที่ ๑ :  การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด28 
ร้อยเอ็ด 29 

กิจกรรมที่ ๒ :  การสนับสนุนการยกระดับอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   30 
กิจกรรมที่ ๓ :  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 31 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังต่อไปนี้ 32 
๑) ไตรมาสที่ ๑ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ซึ่งเป็นผู แทนที่33 

รับผิดชอบจากทุกคณะ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ 34 
บุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวบรวมผลงานการให้บริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน 35 
เพ่ือการประกันคุณภาพฯ 36 
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๒) ไตรมาสที่ ๒ ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริการทางวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    1 
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  โดยสรุปผลการประชุมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 2 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 3 

            ๑. ก าหนดประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นการ4 
ให้บริการวิชาการ  5 

           ๒. พ้ืนที่ด าเนินการ : อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพิจารณาชุมชนตาม MOU คือ 6 
ต าบลท่าม่วง ต าบลเกาะแก้ว และต าบลมะอึ เป็นพื้นที่ด าเนินการบริการทางวิชาการ 7 

           ๓. ระยะเวลาการด าเนินการ : ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 8 
           ๔. งบประมาณด าเนินการ คณะละ ๒๕,๐๐๐ บาท 9 
และเนื่องจากชุมชนตาม MOU.ได้ครบระยะเวลาความร่วมมือแล้ว ประกอบกับทั้ง ๓ เทศบาล10 

ได้มีนายกเทศมนตรีคนใหม่ จึงได้ก าหนดจัดการทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาล11 
ต าบลท่าม่วง เทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอ   12 
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการทบทวน MOU 13 
ดังกล่าว จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรมที่ ๑  14 

จาก การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 15 
เปลี่ยนเป็น กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพต าบลและการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ16 
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 17 

        ๒) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ18 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือตอบประเด็น19 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ ๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ20 
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น21 
แหล่งบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ22 
สภาพแวดล้อมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับอนุมัติโครงการ23 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม คือ 24 

         กิจกรรมที่  ๑ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ25 
สภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น 26 

         กิจกรรมที่ ๒ : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม27 
และการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น 28 

          กิจกรรมที่ ๓ : การศึกษาดูงานต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่าง29 
ยั่งยืน 30 

          กิจกรรมที่ ๔ : การประกวดนวัตกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาฟ้ืนฟู และ31 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ32 
ร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น 33 

          กิจกรรมที่ ๕ : การประชุมติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหาร34 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 35 

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังต่อไปนี้ 36 
          ๑) ไตรมาสที่ ๑ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้37 

ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชน38 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ผู้แทน39 
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จากคณะต่างๆ และภาคีเครือข่าย โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ ๑ : การประชุมเชิงปฏิบัติการการ1 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของชุมชนท้องถิ่น ในระหว่าง2 
วันที่ ๒๒-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๕ ชุมชน ได้แก่  3 

              ๑) บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๓ ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  4 
              ๒) บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๔ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  5 
              ๓) บ้านนากระตึบ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  6 
              ๔) บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  7 
              ๕) บ้านปอหู หมู่ที่ ๓ ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  8 
จากการจัดกิจกรรม พบว่า มีจ านวน ๓ ชุมชน ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอด9 

ขยะ คือ ๑) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ ๒ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๒) ชุมชนบ้านนา 10 
กระตึบ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ ๓) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๓ 11 
ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 12 

          ๒) ไตรมาสที่ ๒ ได้วางแผนจัดกิจกรรมที่  ๒ : การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์13 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและ14 
ชุมชนท้องถิ่น ในระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ 15 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ดังนั้นในเดือนมิถุนายน    16 
จึงได้วางแผนที่จะปรับกิจกรรมให้สามารถด าเนินการได้ โดยปรับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จากเดิมวัน17 
ละ ๑๐๐ คน เป็นวันละ ๕๐ คน ซึ่งได้ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม 18 
๒๕๖๔ และจะขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ ๓ จาก การศึกษาดูงานต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหาร19 
จัดการขยะอย่างยั่งยืน เปลี่ยนแปลงเป็น การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะในชุมชน (ชุมชน20 
ปลอดขยะ) ซึ่งจะได้เนินการในล าดับต่อไป           21 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 22 
 

๔.๖ การเตรียม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลต าบลมะอึ 23 
อ าเภอธวัชบุรี เทศบาลต าบลท่าม่วง และเทศบาลต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  24 

     นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า เนื่องจากชุมชนตาม MOU ได้ครบ25 
ระยะเวลาความร่วมมือ ประกอบกับทั้ง ๓ เทศบาลได้มีนายกเทศมนตรีคนใหม่ จึงได้ก าหนดการทบทวน26 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น โดยเข้าพบผู้บริหารเทศบาลทั้ง ๓ แห่ง เพ่ือปรึกษาหารือ27 
และก าหนดวันด าเนินกิจกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพต าบล ก่อนการท าพิธีลงนาม28 
ความร่วมมือทางวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 29 

๑) วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด าเนินการเข้าพบรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล  30 
มะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือก าหนดวันด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ31 
ต าบล (ยังไม่ก าหนดวัน) 32 

๒) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด าเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าม่วง 33 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือก าหนดวันด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพต าบล 34 
(วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 35 

๓) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕๔ ด าเนินการเข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกาะ36 
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือก าหนดวันด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ37 
ต าบล (ยังไม่ก าหนดวัน) 38 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  39 
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๔.๗ รายงานการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 1 
                นางสาวอารีรัตน์  คุณหงส์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย     2 

ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยจริ ยธรรมการวิจัย       3 
ในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ ๙๐๐/๒๕๖๓ ในการนี้ สถาบันวิจัย4 
และพัฒนา จึงขอรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา5 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓๖ เรื่อง และ6 
ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 7 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 8 
 

  ๔.๘ รายงานการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจ าปี ๒๕๖๔ 9 
        นางสาวอารีรัตน์  คุณหงส์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย     10 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ ๐๙๗๔/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้ง11 
คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สิน12 
ทางปัญญา อันเกิดจากการสร้างสรรค์งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามระเบียบ13 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น โดยมี14 
ผู้ส่งผลงานเพ่ือขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร จ านวน ๕ ผลงาน โดยแบ่งเป็น ๑) ดนตรีกรรม จ านวน ๓ 15 
ผลงาน ๒) อนุสิทธิบัตร จ านวน ๑ ผลงาน และ ๓) วรรณกรรม จ านวน ๑ ผลงาน รายละเอียดดัง16 
เอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 17 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 

๔.๙ รายงานการเผยแพร่ข้อมูลการตีพิมพ์ระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 19 
ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 
       นายวัชรกร  เนตรถาวร รายงานว่า รายงานการเผยแพร่ข้อมูลการตีพิมพ์ระบบ21 
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๕ เรื่อง โดย22 
แบ่งเป็นระดับชาติ จ านวน ๑๖ เรื่อง และระดับนานาชาติ จ านวน ๙ เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 23 
 ๑) คณะครุศาสตร์ ระดับชาติ จ านวน ๕ เรื่อง ระดับนานาชาติ จ านวน ๑ เรื่อง  24 
 ๒) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ จ านวน ๒ เรื่อง ระดับนานาชาติ  25 
จ านวน ๖ เรื่อง  26 
 ๓) คณะนิติรัฐศาสตร์ ระดับชาติ จ านวน ๔ เรื่อง ระดับนานาชาติ จ านวน ๒ เรื่อง 27 
 ๔) คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับชาติ จ านวน ๔ เรื่อง  28 
 ๕) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระดับชาติ จ านวน ๑ เรื่อง 29 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 30 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 1 
๕.๑ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ2 

ร้อยเอ็ด 3 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รายงานว่า เพ่ือให้การบริหารงาน4 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดผลดีต่อทาง5 
ราชการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน 6 
ส านัก ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ 7 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 9 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า10 
คณะ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ...(...)/๒๕๖๔ 11 
วันที่ ... มิถุนายน ๒๕๖๔   สภามหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ 13 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ประธานกรรมการ 14 
๒. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองประธานกรรมการ 15 
๓. รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 16 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 17 
๕. นายศิลป์ชัย นิลกรณ์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 18 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปริม่มาลา  ข าคมเขตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 19 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 20 
๘. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 21 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อ ๑๒ แห่ง22 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ส่วนราชการหรือ23 
หน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 24 

(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน ส านัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย       25 
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 26 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน ส านัก 27 
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 28 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน ส านัก 29 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานของสถาบัน ส านัก 30 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการจัดหา31 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของสถาบัน ส านัก 32 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหาร        33 

และด าเนินงานของสถาบัน ส านัก 34 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น        35 

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ36 
คณะกรรมการ 37 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน ส านักที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด38 
เป็นการเฉพาะ 39 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๑)/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๘ 

 
 

ทั้งนี้ ให้กรรมการล าดับที่ ๓ - ๗ มีวาระการด ารงต าแหน่งสามปีนับถัดจากวันที่มีค าสั่งนี้ 1 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และให้น าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (กบ.)     3 
ในวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาต่อไป 4 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  5 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม ๑๑.๓๐ น. 6 

                                                                
       
 

(นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์) 
   ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          


