
 
 

รายงานการประชุม 1 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 2 

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 4 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5 
และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 6 

****************************************** 7 
ผู้มาประชุม 8 

๑. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์   (ออนไลน์) 9 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  (ออนไลน์) 10 
๓. รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ   (ออนไลน์) 11 
๔. นายศิลป์ชัย นิลกรณ์      (ออนไลน์) 12 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์ (ออนไลน์) 13 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม (ออนไลน์) 14 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ (ออนไลน์) 15 

 
   

ผู้ไม่สามารถมาประชุม 16 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ติดราชการ 17 

ผู้ร่วมประชุม 18 
๑. นางณิชากมล ศรีอาราม    (ออนไลน์) 19 
๒. นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง  (ออนไลน์) 20 
๓. นางพรทิวา สาระจันทร์   (ออนไลน์) 21 
๔. นายประจิตร ประเสริฐสังข์   (ออนไลน์) 22 
๕. นางสาวอารีรัตน์ คุณหงส์   (ออนไลน์) 23 
๖. นายวิชรากร เนตรถาวร   (ออนไลน์) 24 

 
๒.  

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 25 
      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ประธานที่ประชุม และพิจารณาเห็นว่าครบองค์26 
ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 27 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 28 
                    ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 29 
                           ๑.๑.๑ ขอบคุณคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  30 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                  31 
                อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์  ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ32 
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า33 
ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้น าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของ34 
คณะกรรมการทุกท่านไปปรับใช้ในการพัฒนาสถาบันวิจัยต่อไป 35 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  36 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๖ 

 
 

  ๑.๒ เรื่องกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  1 
       ๑.๒.๑ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย2 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๑๔/๒๕๖๔ 3 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า เพ่ือให้การบริหารงาน4 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดผลดีต่อทาง5 
ราชการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน 6 
ส านัก ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจ7 
ตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 8 
และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ส่วน9 
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกอบกับมติที่ประชุม10 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๗(๑๖๕)/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยฯ 11 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ 12 
 ๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   ประธานกรรมการ 13 

๒. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารอง             ประธานกรรมการ 14 
๓. รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริกรรม การผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 15 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 16 
๕. นายศิลป์ชัย นิลกรณ์                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 17 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปริม่มาลา  ข าคมเขตต์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 18 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 19 
๘. รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา              กรรมการและเลขานุการ  20 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับ21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่22 
เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 23 

(๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของสถาบัน ส านัก ให้สอดคล้องกับนโยบาย       24 
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 25 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของสถาบัน ส านัก 26 
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 27 

(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถาบัน ส านัก 28 
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานของสถาบัน ส านัก 29 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการจัดหา30 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของสถาบัน ส านัก 31 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหาร        32 

และด าเนินงานของสถาบัน ส านัก 33 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็น        34 

ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ35 
คณะกรรมการ 36 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน ส านักที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดเป็นการ37 
เฉพาะ 38 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  หนา้ ๖ 

 
 

  ทั้งนี้ ให้กรรมการล าดับที่ ๓ - ๗ มีวาระการด ารงต าแหน่งสามปีนับถัดจากวันที่มีค าสั่ง1 
นี้ 2 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 3 
 4 

๑.๒.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔                6 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ รายงานว่า ในปีงบประมาณ 7 
๒๕๖๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมนักวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 8 
ดังนี้ 9 

   ๑. โครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ 10 
ห้องประชุ C ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดประชุมระบบออนไลน์  11 

๒. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 5 พฤษภาคม 12 
2564 ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดประชุม13 
ระบบออนไลน์ 14 

๓. โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 15 
๔. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 16 
5. โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม กิจกรรมที่ 1 17 

การศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  (48,800 บาท) 18 
กิจกรรมที่ 2   การสนับสนุนการยกระดับอาชีพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (151,200 บาท) 19 
และกิจกรรม  ที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม (100 ,000 บาท) 20 
ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 1) ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 2) กิจกรรมการทบทวน21 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ 3) กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพต าบล 22 

6. โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ 23 
กิจกรรม  ที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการ24 
บริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (66,400 บาท)  กิจกรรมที่ 2 25 
การอบรมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะของ26 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (53,600 บาท) กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานต้นแบบ27 
ความส าเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน (99,900 บาท) กิจกรรมที่ 4 การประกวดนวัตกรรม28 
หรือโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและการ29 
บริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น (111,600 บาท) และกิจกรรมที่ 30 
5   การประชุมติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ31 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (68 ,500 บาท) โดยมีชุมชนที่เข้าร่วม32 
โครงการ ๕ ชุมชน ดังนี้ ๑) ชุมชนบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 13 ต าบลขามเปี้ย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  33 
๒)ชุมชนบ้านโคกกุง หมู่ที่ 4 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3) ชุมชนบ้านนากระตึบ หมู่34 
ที่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 4) ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอ35 
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5) ชุมชนบ้านปอหู หมู่ที่ 3 ต าบลเทอดไทย อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด36 
ร้อยเอ็ด 37 
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7. โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสนองพระราชด าริ 1 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช2 
กุมารี (อพ.สธ.) 3 

8. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 4 
9. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 

รับผิดชอบ 2 ต าบล ดังนี้  6 
๑. ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด าเนินโครงการพัฒนาสร้าง7 

ป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) การสร้างป่าสร้างรายได้ 2) การยกระดับสมุนไพรพ้ืนบ้าน8 
สร้างรากฐานชุมชน 3) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 4) การพัฒนาทักษะทางด้าน9 
ดิจิตอลส าหรับเยาวชน  10 

๒. ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ด าเนินโครงการบริหาร11 
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือความยั่งยืน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนต าบล12 
ท่าม่วงอย่างยั่งยืน 2) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต าบลท่าม่วง 3) การสร้างอาชีพ13 
เสริมด้วยผลิตภัณฑ์จากเห็ดและสมุนไพร ต าบลท่าม่วง 14 

รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก          15 
ไดเ้สนอแนะว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จะต้องเอาทฤษฎีมาปรับใช้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน16 
เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง 17 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 

๑.๒.๓ ผลการขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ 19 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิ เศษสั ตย์ รายงานว่า ตามที่20 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ21 
ร้อยเอ็ด ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2556 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ 22 
900/2563 นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการ23 
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังนี้ ๑) ปี 24 
2563 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 36 เรื่อง และ ๒) ปี 2564           25 
มีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จ านวน 16 เรื่อง (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 26 
๒๕๖๔) ทั้งนี้รายละเอียดดังไฟล์เอกสารประกอบวาระการประชุม ตาราง 1 ผลการขอจริยธรรมการวิจัย27 
ในมนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 และตาราง 4 ผลการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปี พ.ศ. 28 
2564 29 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 30 
 

๑.๒.๔ ผลการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ 31 
๒๕๖๔ 32 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รายงานว่า การเบิกเงิน33 
รางวัลตีพิมพ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนินการภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัย34 
ราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖ 35 
โดยสรุปรายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แต่ละคณะ รายละเอียดดัง36 
เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๔ สรุปรายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับ37 
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การตีพิมพ์แต่ละคณะปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) และรายงานการ1 
เบิกจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและ2 
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 3 
   ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนามีฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ4 
ร้อยเอ็ด บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา ผลงานตีพิมพ์ที่นักวิจัยขอเบิกเงินรางวัลจะน ามาเผยแพร่บน5 
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งนักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลและน าไปอ้างอิงเพ่ือประกอบการ6 
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ 7 
   รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก        8 
ได้เสนอแนะว่า การท างานวิจัยสามารถน าไปบูรณาการร่วมกันได้ เช่น อาจารย์คณะเทคโนโลยีสามารถ9 
ท างานร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการวิจัยร่วมกันผลงานวิจัยก็จะเกิดขึ้น 10 
   นายศิลป์ชัย นิลกรณ์  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้เสนอแนะว่า 11 
จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยรุ่นพ่ีที่เขียนงานเก่งแล้วมาช่วยรุ่นน้องให้สามารถเขียน12 
งานวิจัยได้ 13 

 14 
มติที่ประชุม รับทราบ 15 
     
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 16 

 

  (ไม่มี)  17 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 18 
  ไม่มี 19 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 20 

๔.๑ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการ21 
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 22 

      อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ รายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด          23 
มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน24 
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานสากลและการผลิตงานสร้างสรรค์จึงเห็นสมควรที่จะ25 
ก าหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 26 
(2),(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2547 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้27 
รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้ โดย28 
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อ ๖(๖) จากเดิม ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ขอรับรางวัล จะขอได้29 
เพียง ๑ ผลงาน/๑ ประเภท/๑ ครั้ง เห็นควรเปลี่ยนเป็น ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ขอรับรางวัล  30 
ที่ได้รับการตีพิมพ์กี่ครั้งครั้งต่อปีงบประมาณ จึงจะเหมาะสม  31 

  รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เสนอว่าการส่งเสริมรางวัลการตีพิมพ์ให้นักวิจัยนั้น32 
เป็นเรื่องที่ดี แต่ควรพิจารณาจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นฐานด้วยว่ามีสามารถสนับสนุนได้มาก33 
น้อยเพียงใด ซึ่งในประเด็นของการสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตีพิมพ์มหาวิทยาลัยควรเสนอแนะให้34 
นักวิจัยระบุในส่วนของงบประมาณวิจัยที่ได้รับจัดสรรเลยก็จะท าให้ลดปริมาณการเบิกจ่ายส่วนนี้ลงได้ 35 
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นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ เสนอว่า การส่งเสริมรางวัลการตีพิมพ์ให้นักวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่ควร1 
ส่งเสริมอย่างยิ่ง เพ่ือให้นักวิจัยมีขวัญและก าลังใจมากขึ้นในการสร้างผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยใหม่นั้น2 
ควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมรางวัลการตีพิมพ์ให้นักวิจัย ซึ่งปัจจุบันนี้การวัดระดับคุณภาพของหลักสูตรและ3 
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยต่างก็นับจ านวนผลงานตีพิมพ์ 4 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  เสนอว่า ไม่แน่ใจว่าเราควรท าเป็นระเบียบ 5 
หรือ ประกาศ จึงจะทันกับการใช้งาน เพราะระเบียบจะมีขั้นตอนและกระบวนการค่อนข้างนาน ซึ่งใน6 
ปัจจุบันมีจ านวนบทความวิจัยที่นักวิจัยต้องการเบิกจ่ายมากกว่า 1 เรื่อง มีจ านวนหลายบทความ 7 

นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ เสนอว่า เพ่ือให้ทันกับการใช้งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เห็น8 
ควรว่ า คว รจะจั ดท า เป็ น ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ ร้ อย เ อ็ ด  ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ 9 
เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปเลยจะได้ทันกับการใช้งาน 10 
นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าในส่วนของงบประมาณในการเบิกจ่ายนั้น มหาวิทยาลัยควรที่จะพิจารณา11 
จัดสรรให้เหมาะสมเพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถด าเนินการได้ด้วย 12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม เสนอว่า เห็นด้วยที่จะท าเป็นประกาศเพ่ือ13 
จะได้รวดเร็ว และฝากพิจารณาเรื่องการส่งเสริม ผลงานสร้างสรรค์ และสิทธิบัตร ด้วยเช่นกัน 14 

 อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ สรุปว่า จากที่ประชุมมาโดยภาพรวมผู้ทรงคุณวุฒิมอง15 
ว่าควรที่จะจัดท าเป็นประกาศ ดังนั้นฝากสถาบันวิจัยและพัฒนา ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ16 
ร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินรางวัลการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 17 
หารือนิติกร เพ่ือที่จะให้อธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป  18 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  โดยเสนอแนะให้ปรับแก้รายละเอียดดังต่อไปนี้แล้วแจ้งเวียนคณะกรรมการ19 
เพ่ือพิจารณาต่อไป 20 
   ๑) ข้อ ๖(๖) คณะกรรมการเสนอแนะว่าการปรับจะต้องสนับสนุนและให้21 
ก าลังใจนักวิจัยให้ได้รับงบประมาณได้มากขึ้น และอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งอาจท าใน22 
รูปแบบการออกประกาศ 23 
   ๒) ข้อ ๔ ค านิยาม “บุคลากร” หมายถึง อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานที่สังกัด24 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการเสนอแนะว่าควรระบุค านิยามให้ชัดเจน 25 
   ๓) ข้อ ๗ อัตราเงินรางวัล  (๔) ผลงานที่ขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 26 
คณะกรรมการเสนอแนะว่าควรปรับรางวัลให้สูงขึ้น เนื่องจากการจดทรัพย์สินทางปัญญา อาจมี27 
มูลค่าเพ่ิมในอนาคต 28 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  29 
  (ไม่มี) 
 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 30 
                                                             

 

                                             
(นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม)        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์)           
       ผู้ช่วยเลขานุการ             กรรมการและเลขานุการ                                    
 ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
         


