
 
 

รายงานการประชุมสมัยสามัญ 1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑(๒๓)/๒๕๖๕ 2 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 3 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 4 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 5 
และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 6 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์   (ออนไซต์) 8 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  (ออนไซต์) 9 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  (ออนไซต์) 10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู  (ออนไซต์) 11 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์   (ออนไซต์) 12 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล  บญุพอก   (ออนไซต์)  13 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์  (ออนไลน์) 14 
๘. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม    (ออนไซต์) 15 
๙. นางสาวพรทิวา  สารจันทร์    (ออนไซต์) 16 
๑๐. นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง    (ออนไซต์) 17 
๑๑. นายประจิตร  ประเสริฐสังข์    (ออนไซต์) 18 
๑๒. นางสาวลัดดา  คุณหงส์    (ออนไซต์) 19 
๑๓.  นายวัชรกร  เนตรถาวร    (ออนไซต์) 20 

 
   

ผู้ไม่สามารถมาประชุม 21 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์ ลาการประชุม 22 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช  ลาการประชุม 23 

 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 24 
 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม25 
การพัฒนาท้องถิ่น ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 26 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 27 
 

                    ๑.๑ การแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาญณรงค์  วิ เศษสัตย์           28 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 29 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่30 
ประชุมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อ านวยการ31 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณ32 
แผ่นดิน  33 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ   34 
 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๑(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

  ๑.๒ ก าหนดการเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุ ม แจ้งต่อที่2 

ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกล่าวต้อนรับ3 
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา      4 
มหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซ่ึงสถาบันวิจัยฯ จะต้องมีแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ5 
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เนื่องจากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนั้นมาจากหลายพื้นที่ 6 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 7 
 

  ๑.๓ การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยองคมนตรี   8 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในวันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ 9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่10 
ประชุมว่า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี จะเข้าตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย      11 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์12 
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยติดตามงาน ดังนี้ ๑) การยกระดับคุณภาพ13 
กระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ และ ๒) โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกร14 
สังคม 15 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 

  ๑.๔ การศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชน 17 
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่19 
ประชุมว่า พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย20 
และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมคณะ จะเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการน าภูมิปัญญา21 
ท้องถิ่นสู่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา22 
ได้รับมอบหมายให้เตรียมการต้อนรับคณะกรรมาธิการการฯ ซึ่งจะได้มีการนัดประชุมคณะท างานต่อไป 23 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 

  ๑.๕ การส่งข้อมูลผลงานที่โดดเด่น ประจ าปี ๒๕๖๕  25 
        รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้ง26 
ต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายแผนงานและนโยบายได้แจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อมูลผลงานที่โดดเด่น 27 
ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยให้ส่งข้อมูล ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ28 
การประชุมนี้ 29 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 30 
 

 ๑.๖ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการของคณะครุศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 31 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ32 

พัฒนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลงานทาง33 
วิชาการ ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์  ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ -34 
๑๖.๓๐ น. โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ  35 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 36 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
 

  นางสาวณิชากมล ศรีอาราม  รายงานว่า ตามที่ได้มีการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 3 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา           4 
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM             5 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม มีจ านวน ๘ หน้า 6 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมในระเบียบวาระนี้ 7 
   จึงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 8 
 

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 9 
สมัยสามัญครั้งที่ ๑(๒๒)/๒๕๖๔  10 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 11 
  ไม่มี 12 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 13 
  ๔.๑ ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย  มหาวิทยาลัย            14 
ราชภัฏร้อยเอ็ด 15 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุม รายงานว่า 16 
เพ่ือให้การก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนกลยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไป17 
ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย18 
และนวัตกรรม ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ19 
ร้อยเอ็ด รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด     20 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและก าหนดยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ21 
ร้อยเอ็ด ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ ๑๒๑๔/๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา22 
งานวิจัย และทิศทางเป้าหมายความส าเร็จของการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการ23 
ชดุนี้มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) ทบทวนและพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัย   24 
๒) ก าหนดกรอบการวิจัย และเป้าหมายความส าเร็จของการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย25 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้  26 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 27 
 

  ๔.๒ ความก้าวหน้าของการช าระระเบียบ ประกาศ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 28 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุม รายงานว่า  29 

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าระเบี ยบและประกาศของสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอให้30 
คณะกรรมการช าระระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพ่ือพิจารณา นั้น 31 
คณะกรรมการได้แจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งข้อมูลเพ่ิมเติมว่าระเบียบที่เราใช้ในปัจจุบันมีปัญหา32 
และอุปสรรคอะไรบ้าง เพ่ือคณะกรรมการจะได้ปรับปรุงระเบียบได้ตรงประเด็น 33 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 34 
 

 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

๔.๓ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลักดัน TLO ใหม่ 1 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ ประธานที่ประชุม รายงานว่า  2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   3 
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศ4 
ไทยที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในหลายด้าน มีประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและมีประสบการณ์      5 
ในการท างานเป็นระยะเวลาหลายปี จึงเห็นควรให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการเตรียมความ6 
พร้อมในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาที่7 
มีคุณสมบัติและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและผลักดัน TLO ใหม่ หรือเรียกว่า Pre-น้องเลี้ยง 8 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเริ่ม9 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 10 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 11 
 

๔.๔ การด าเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ในระหว่างวันที่ ๕-๘ 12 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 13 
         รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 14 
รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดจัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหาร15 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม 16 
การศึกษาดูงานต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  ในระหว่างวันที่ ๕-๘ 17 
มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง มูลนิธิกสิธรรมชาติ ต าบลหนองบอนแดง อ าเภอ18 
บ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เจ้าหน้าที่ เทศบาล อบต. และประชาชน รวมทั้ง19 
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ คน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ20 
การประชุมนี้ 21 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 22 
 

  ๔.๕ การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย        23 
ให้ได้รับทุน” ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting 24 
           รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 25 
รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอ26 
โครงการวิจัยให้ได้รับทุน ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM         27 
เพ่ือแนะน าเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน รวมทั้งเทคนิคการเสนอของบประมาณ28 
วิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ วิทยากรบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง รายละเอียด29 
ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 30 
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รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

๔.๖ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand 1 
research Expo 2022)” ในระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ2 
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 3 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานว่า 4 
สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดจัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย เพ่ือจัดนิทรรศการและ5 
แสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๕” (Thailand Research Expo 6 
2022) โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๗ ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 7 
และยั่งยืน” เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย และส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม8 
ของคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์9 
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม 10 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ         11 
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมจัดนิทรรศการในคูหามาตรฐาน ๒x๖ ตารางเมตร Theme 12 
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีผลงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน 13 
๓ ผลงาน ดังนี้ 14 
  ๑) การพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัย ในสังกัดส านักงานการประถมศึกษา    15 
ด้วยเครื่องมือ EF GUIDELINE ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เจ้าของผลงาน คือ                16 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ 17 
  ๒) ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการพัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพรที่18 
ใชโดยหมอยาพ้ืนบาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ เจ้าของผลงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.19 
เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง  20 
  ๓) การฟ้ืนฟูส านึกชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วย21 
กระบวนการประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เจ้าของผลงาน คือ            22 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์ และอาจารย์นุชรินทร์  มิ่งโอโล 23 
  

๔.๗ การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช            24 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  25 
  นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ26 
ร้อยเอ็ด ก าหนดจัดโครงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 27 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. – ๑๒.๐๐ น.         28 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 29 
๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ30 
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 31 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพ่ือรายงานผลด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 32 
และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามกรอบการด าเนินงานและ33 
กิจกรรมของ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะกรรมการด าเนินงาน 34 
จ านวน  ๒๐  คน และบุคลากรประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน ๕ คน รายละเอียดดังเอกสาร35 
ประกอบวาระการประชุมนี้ 36 
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๔.๘ การด าเนินโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนอง1 
พระราชด าริ อพ.สธ. ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2 
  นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ3 
ร้อยเอ็ด ก าหนดจัดโครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.   4 
ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ – 5 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏ6 
ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร7 
ท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในการจัดท าและเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 8 
และสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นโครงการตาม9 
พระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ องค์กร10 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11 
จ านวน  ๕๐  คนรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้  12 
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๔.๙ รายงานการด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 14 
       นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ รายงานว่า ผลการด าเนินงานโครงการวิจัย ประจ าปี15 
งบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ด า เนินโครงการวิจัย 16 
จ านวน ๓๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จ านวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 17 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๕๐) จ านวน ๔,๒๕๐,๐๐๙ (สี่ล้านสอง18 
แสนห้าหมื่นเก้าบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว และให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย19 
เงินงวดที่ ๒  ทั้งนี้รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุม20 
นี้ 21 

นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ รายงานเพ่ิมเติมว่า รายงานการเบิกจ่ายโครงการตาม22 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ มีรายละเอียด23 
ดังนี้  24 

๑) งบประมาณแผ่นดิน แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ25 
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รหัส ๒.๒.๒.๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 26 
๑๒๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน ๔๙,๒๙๒ บาท คงเหลือ จ านวน ๗๒,๗๐๘ บาท 27 

๒) งบประมาณแผ่นดิน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมโครงการ28 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รหัส ๔.๑.๑.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 29 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน ๐ บาท คงเหลือ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท, รหัส ๔.๑.๑.๑๑ ได้รับ30 
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน ๐ บาท คงเหลือ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 31 
และรหัส ๔.๑.๑.๒๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน ๘๔,๗๐๐ บาท 32 
คงเหลือ จ านวน ๗๖๕,๓๐๐ บาท 33 

๓) งบประมาณบ ารุงการศึกษา แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง34 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส ๒.๑.๒.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย 35 
จ านวน ๓๗,๑๘๐ บาท คงเหลือ จ านวน ๑๒,๘๒๐ บาท 36 

 
 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

๔) งบประมาณบ ารุงการศึกษา แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 1 
รหัส ๔.๑.๑.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน ๔๙,๘๑๐ บาท 2 
คงเหลือ จ านวน ๑๕๐,๑๙๐ บาท 3 

ทั้งนี้รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 4 
 5 
มติที่ประชุม รับทราบ 6 

 

  ๔.๑๐ รายงานการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๕     7 
                         นางสาวอารีรัตน์  คุณหงส์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย     8 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัย       9 
ในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ ๙๐๐/๒๕๖๓ ในการนี้ สถาบันวิจัย10 
และพัฒนา จึงขอรายงานผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา11 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๔๑ เรื่อง 12 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้            13 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 14 
 

๔.๑๑ รายงานการขอจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ประจ าปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 15 
         นางสาวอารีรัตน์  คุณหงส์ รายงานว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย     16 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขท่ี ๐๙๗๔/๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้ง17 
คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานด้านทรัพย์สิน18 
ทางปัญญา อันเกิดจากการสร้างสรรค์งานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามระเบียบ19 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น โดยมี20 
ผู้ส่งผลงานเพ่ือขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร จ านวน ๑๒ ผลงาน โดยแบ่งเป็น ๑) ดนตรีกรรม จ านวน 21 
๓ ผลงาน ๒) อนุสิทธิบัตร จ านวน ๔ ผลงาน ๓) วรรณกรรม จ านวน ๓ ผลงาน และ ๔) สิทธิบัตรการ22 
ออกแบบ จ านวน ๒ ผลงาน รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 23 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 24 
 

๔.๑๒ รายงานโครงการวิจัยความร่วมมือ : การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดย25 
ชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ "ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม" 26 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์  แสงเรณู รายงานว่า การด าเนินโครงการวิจัย27 
ความร่วมมือ : การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ "ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม"   28 
สู่ความยั่งยืนขิงเศรษฐกิจฐานราก จะค้นหา Key Actot ร่วมกับชุมชน โดยจะเน้นอัตลักษณ์ชุมชนจาก 29 
ต านานผาแดง นางไอ่, วิถีอีสาน, จักสานไม้ไผ่, บัวแดง, ต้นอ้อ ซึ่งจากการด าเนินการจัดเวทีชุมชนและ30 
จากการส ารวจ พบว่า ชุมชนยังขาดเอกลักษณ์เชิงพ้ืนที่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ได้มาตรฐาน การสื่อสาร31 
การตลาดเชิงวัฒนธรรมยังไม่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวคาดหวังสูงต่อภูมิทัศน์ สถานที่หรือ32 
กิจกรรมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้รายละเอียดการด าเนินโครงการดังเอกสาร  PowerPoint ที่จะ33 
น าเสนอประกอบวาระการประชุมนี้ 34 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 35 
 

 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

๔.๑๓ การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ1 
สังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์  แสงเรณู รายงานว่า ได้ด าเนินโครงการพัฒนา3 
ศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ ๓๐  4 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ – วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด าเนินโครงการ ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมศึกษา5 
บริบทและศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน ๒) กิจกรรมสังเคราะห์องค์ความรู้และ6 
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน ๓) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ7 
ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ ๔) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางสังคมและสุขภาพ8 
ของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังนี้  9 

        ๑) กิจกรรม : ศึกษาบริบทและศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ   10 
ในชุมชน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด11 
ร้อยเอ็ด 12 

        ๒) กิจกรรม : ศึกษาบริบทและศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ   13 
ในชุมชน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด14 
ร้อยเอ็ด 15 

        ๓) กิจกรรม : สังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณค่าทาง16 
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล    17 
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 18 

       ๔) กิจกรรม : สังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณค่าทาง19 
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลมะอึ 20 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 
          ๕) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 22 
วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลมะอึ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 23 

 
          ๖) กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 24 
วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 25 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้            26 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 27 
 

๔.๑๔ รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 28 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 29 

      นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการ30 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 31 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้ 32 

  ๑)  โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 33 
รายละเอียดดังนี้ 34 

       ๑.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๒ โครงการ คือ             35 
๑) โครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม  และ ๒) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือสร้าง36 
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 37 



 

 

รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

                                ๑.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 1 
จ านวน ๑ โครงการ คือ๑) โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ2 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 3 

๒) โครงการตามพันธกิจ จ านวน ๙ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการอบรมการพัฒนา4 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ๒) โครงการส่งเสริมพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา (กิจกรรม5 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ) ๓) โครงการอบรมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ๔) โครงการอบรม6 
พัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ7 
นานาชาติ  ๕) โครงการจัดท าจุลสารวิจัยบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ๖) โครงการจัดท ารายงานผลการ8 
ด าเนินงานประจ าปี ๗) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (การจัดประชุม9 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) 10 
๘) โครงการการจัดการความรู้การวิจัยและบริการวิชาการ และ ๙) โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผล11 
งานวิจัย 12 

๓) โครงการอ่ืนๆ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๔ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการอบรมเชิง13 
ปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ๒) โครงการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14 
เข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.ในงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ๓) โครงการจัดท า15 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ. -มรภ.ร้อยเอ็ด) และระบบฐานข้อมูลทรัพยากรภายใน16 
มหาวิทยาลัย และ ๔) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ (งบกลาง)          17 

ทั้งนี้รายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 18 
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๔.๑๕ (ร่าง) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และ20 
ก าหนดวันที่ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๔ คือ 21 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  22 

        นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง รายงานว่า ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่ง23 
ร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพ่ือให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะ24 
พิจารณาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงาน      25 
ส่งข้อมูลกลับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดวันที่ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  26 
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดวันประเมินประกันคุณภาพ27 
การศึกษาภายใน ประจ าปี ๒๕๖๕ คือ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดร่างเกณฑ์การประกัน28 
คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้            29 
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รายงานการประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา ครั้งที่ ๒(๒๓)/๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  หนา้ ๑๐ 

 
 

๔.๑๖  รายงานโครงการความร่วมมือ : การพัฒนาข้อมูลน าชมเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ1 
บริหารข้อมูลน าชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา Museum Pool 2 
                             นายประจิตร ประเสริฐสังข์ รายงานว่า โครงการ Museum Pool กระทรวงการ3 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์4 
แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ผนึกก าลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จ านวน 5 
๑๑ มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและผลักดัน ๕ นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาส าหรับ6 
ภูมิภาคได้แก่ KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว, ThaiJo หรือ Thai Journals Online: แพลตฟอร์ม7 
บริหารจัดการองค์ความรู้ (วารสาร) วิชาการของประเทศ , Massive Open Online Courses หรือ 8 
MOOC ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพ่ือมหาชน, Navanurak Platform: ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์ม9 
เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งนี้10 
รายละเอียดการด าเนินโครงการดังเอกสาร PowerPoint ที่จะน าเสนอประกอบวาระการประชุมนี้ 11 
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๔.๑๗ การด าเนินโครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (อพ.สธ. - มรภ.13 
ร้อยเอ็ด) และระบบฐานข้อมูลทรัพยากรภายมหาวิทยาลัย  14 
                             นายประจิตร ประเสริฐสังข์  รายงานว่า โครงการจัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์15 
หน่วยงาน (อพ.สธ.-มรภ.ร้อยเอ็ด) อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการเพ่ือเสนออนุมัติงบประมาณและด าเนิน16 
โครงการในล าดับต่อไป ซึ่งจะขออนุญาตรายงานผลการด าเนินโครงการในการประชุมครั้งต่อไป 17 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 18 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 19 
                     (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  20 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 21 

                                                                
 
 
       
 

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


