
 
 

รายงานการประชุม 1 
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน.  2 

ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑(๑)/๒๕๖๔ 3 
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  4 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น ๕  5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 6 
****************************************** 7 

ผู้มาประชุม 8 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ 9 
๒. อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์    10 
๓. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ 11 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราการ วงศ์ค าจันทร์ 12 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี 13 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์   14 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  15 
๘. นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม  16 

  

  

ผู้ไม่สามารถมาประชุม 17 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ ลาประชุม 18 
๒. อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร   ลาประชุม 19 

 
 

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 20 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ประธานที่ประชุม และพิจารณาเห็นว่าครบองค์21 

ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุม 22 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 23 
๑.๑ การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  24 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การท า25 
วิจัยในปัจจุบันส่วนกลางมีนโยบายให้มีกระบวนการสร้างนักวิจัยให้เพ่ิมขึ้น ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ 26 
ได้รับนโยบายของส่วนกลางมาปฏิบัติโดยการส่งเสริมประสบการณ์วิจัยให้กับอาจารย์โดยสถาบันวิจัย27 
และพัฒนาได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอการวิจัย ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก28 
หน่วยงานภายนอกมาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ิมข้ึน  29 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  30 
 
 

 
 
    

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๑ 

 
 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๔ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
 

  (ไม่มี)  2 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 3 
  ๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน 4 
ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 5 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ตามที่6 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศเปิดรับค าขอ7 
งบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ผ่านหน่วยงาน) 8 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งให้นักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์9 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน ๕ แผนงาน ดังนี้ ๑) การผลิตและพัฒนาครูส าหรับการจัดการ10 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ๒) การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 11 
๒๑ ๓) การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ยกระดับ12 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน และ ๕) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต13 
และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยให้นักวิจัยจัดท า14 
ข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS (https://nriss.nrct.go.th) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 15 
๒๓.๕๙ น. นั้น เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. 16 
ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ 17 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท 18 
Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ผ่านหน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตาม19 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ ๖๗๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย20 
ที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ผ่าน21 
หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 22 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  23 

 
๓.๒ การตอบแบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน เพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณ24 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผ่าน google form 25 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่าตามที่ 26 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  เปิดรับค าของบประมาณเพ่ือ27 
สนับสนุนงานมูลฐาน (FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม – ๑๕ พฤศจิกายน 28 
พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือให้ สกสว. มีข้อมูลของหน่วยงานประกอบการพิจารณางบประมาณ สกสว.ได้แจ้ง29 
ให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาด าเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลหน่วยงาน ใน  google form ตาม30 
ลิงค์ https://forms.gle/ZuqBiQK617DpY8eJ6 (โดยใช้ Account ของ Gmail ในการเข้ากรอก31 
ข้อมูล) ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น.ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญ32 
ต่อการพิจารณางบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดแบบสอบถามที่จะต้องกรอกข้อมูลดัง33 
เอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ 34 

   
มติที่ประชุม รับทราบ 35 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๔ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 1 
๔.๑ โครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท    2 
      Fundamental Fund ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 3 
      รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า 4 

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งให้นักวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องตามประเด็น5 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ านวน ๕ แผนงาน คือ ๑) แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นด้วย6 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒) แผนงานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพ่ิม7 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน ๓) แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเตรียมความ8 
พร้อมสู่สังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ๔) แผนงานการผลิตและพัฒนาครูส าหรับการ9 
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ๕) แผนงานการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัด10 
การศึ กษา เ พ่ื อศตวร รษที่  ๒๑  โ ดย ให้ นั ก วิ จั ย จั ดท า ข้ อ เ สนอการ วิ จั ย ผ่ า น ร ะบบ  NRIIS 11 
(https://nriss.nrct.go.th) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๕๙ น. นั้น มีนักวิจัยยื่นข้อเสนอ12 
การวิจัยเข้าระบบระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) จ านวนทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ 13 
งบประมาณรวม ๘๑,๙๐๐,๖๒๔ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 14 

๑) แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๓๐ โครงการ 15 
งบประมาณรวมของแผน ๒๕,๓๔๓,๕๖๗ (ยี่สิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท) 16 

๒) แผนงานการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมขีด17 
ความสามารถของผู้ประกอบการชุมชน จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณรวมของแผน ๓,๙๑๗,๒๗๕ 18 
(สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 19 

๓) แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยด้วย20 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จ านวน ๑๓ โครงการ งบประมาณรวมของแผน ๑๔,๗๘๔,๓๘๒     21 
(สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสองบาท) 22 

๔) แผนงานการผลิตและพัฒนาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน 23 
๗ โครงการ งบประมาณรวมของแผน ๒๗,๖๖๒,๖๐๐ (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาท24 
ถ้วน) 25 

๕) แผนงานการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 26 
๒๑ จ านวน ๘ โครงการ งบประมาณรวมของแผน ๑๐,๑๙๒,๘๐๐ (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน27 
แปดร้อยบาทถ้วน)  28 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ในการ29 
พิจารณางบประมาณที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับลดโครงการแต่จะปรับลดยอดงบประมาณ ตาม               30 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยการปรับลดงบประมาณจะพิจารณาตามสัดส่วน31 
เปอร์เซ็นต ์ซึ่งสถาบันวิจัยฯ จะแจ้งงบประมาณให้นักวิจัยทราบก่อนว่าจะสามารถด าเนินโครงการได้ไหม32 
ในกรณีที่นักวิจัยที่ได้รับงบประมาณไม่มากนักวิจัยก็จะน างบประมาณ ๒ โครงการ มารวมกันเพ่ือท าเป็น 33 
๑ โครงการ เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการได้ 34 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ประธานที่ประชุม เสนอแนะว่า การพิจารณา35 
ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ท าให้นักวิจัยที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่มากจะไม่สามารถด าเนินโครงการได้ ในการ36 
พิจารณาครั้งต่อไปให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามสัดส่วน37 
งบประมาณ และให้มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีความเท่าเทียมกัน เพ่ือให้นักวิจัยทุกโครงการสามารถ38 
ด าเนินโครงการได ้39 



 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณด้าน ววน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า ๔ 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้  1 
๑) มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียนัดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดล าดับ2 

ความส าคัญของแผนงานและโครงการวิจัย ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และส่งผลการพิจารณาให้3 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 4 

๒) มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาน าส่งข้อมูลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ5 
ให้ สกสว. ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด6 
เพ่ือ สกสว. จะได้พิจารณาและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 7 

   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  8 
  (ไม่มี) 9 
 
 

เลิกประชุม ๑๕.๓๐ น. 10 
                                                             

 
 

                                             
    (นางสาวณิชากมล  ศรอีาราม)                          (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์)          11 
   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                 กรรมการและเลขานุการ                                    12 
      ผู้จดรายงานการประชุม               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 13 
 
           


