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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                             
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
 
ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ทวี วชัระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย  รองประธานกรรมการ   
3. ผศ.ดร.สุดาใจ โล่หว์นิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
4. รศ.ดร.สุธานันธ ์โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
5. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
6. ผศ.ชยพล ธงภักดี  ประธานกลุ่มตำบลของคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ ประธานกลุ่มตำบลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร  ประธานกลุ่มตำบลของสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
9. อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง  ประธานกลุ่มตำบลของคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง  ประธานกลุ่มตำบลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ  ประธานกลุ่มตำบลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ประธานกลุ่มตำบลของศูนย์นวัตกรรมฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
13. ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี  หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช  กรรมการและเลขานุการ 
14. ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ  รองหัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. อ.ชมชนก ธนาวีราภรณ์ คณะกรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. ดร.โกสินทร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวพัชรินทร์ พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.นฤเบศ ลาภยิ่งยง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ  ติดภารกิจอ่ืน 
2. ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ  ประธานกลุ่มตำบลของคณะครุศาสตร์  ติดภารกิจอ่ืน 
3. ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกลุ่มปฏิบัติงาน ก.พ.ร.  ติดภารกิจอ่ืน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเมวียา ทองมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ 
มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศให้งดการเรียนการสอน และให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from 
home) ว่าจะต้องมีการขยายเวลาออกไปอีก แต่ในอีกทางหนึ่ งกระทรวงก็เร่งรัดการดำเนินโครงการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณมายังมหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้บริหารกลุ่มตำบล ผู้รับผิดชอบตำบลไปพิจารณาวางแผน            
การดำเนินงานให้รอบคอบ นอกจากนี้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้มอบหมายให้คณะสาธารณสุขศาสตร์            
ทำการวิจัยเชิงสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 โดยจะมีการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล              
ซึ่งจะให้ผู้รับจ้างงานในพ้ืนที่ช่วยสำรวจ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบตำบลประสานกับผู้รับจ้างงานต่อไป 
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จากนั้นได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย           
ในการจัดกิจกรรม U2T COVID WEEK เพ่ือเป็นการช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด และใกล้เปิดเทอม 
โดยให้ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2564  กิจกรรมหลักประกอบด้วย           
การทำความสะอาดสถานที่โดยเฉพาะโรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด เป็นต้น การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ          
การจัดหาอุปกรณ์ เจล สเปรย์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้กับชุมชน การสอนทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง การรณรงค์ป้องกัน
การติดเชื้อ การใหค้วามรู้เรื่องการฉีดวัคซีน ฯลฯ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1) ให้ทุกตำบลที่แจ้งความประสงค์ในการจัดกิจกรรมจัดทำข้อเสนอโครงการตามข้อกำหนด          
ของ สป.อว. ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เสนอต่อประธานกลุ่มตำบล และรองอธิการบดีที่กำกับดูแลกลุ่มตำบล 
พิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินกิจกรรม โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการสำรองเงินจ่ายในการดำเนินกิจกรรมก่อน            
และให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่ข่ายแล้ว  ทั้งนี้           
ต้องกรอกข้อมูลใน google form ของ สป.อว. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  ด้วย 
  2) เมื่อดำเนินกิจกรรม U2T COVID WEEK เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำส่งคลิปวีดิโอ ความยาว         
ไม่เกิน 3 นาที และภาพถ่าย โดย upload ผ่านช่องทางที่ สป.อว. กำหนด 

 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

          1.2 การขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวง อว. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ากระทรวง อว. มีหนังสือแจ้ง
ให้มหาวิทยาลัยแจ้งความต้องการในการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพ่ือขอรับการอุดหนุนจากกระทรวง           
ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ออนไลน์)         
เพ่ือให้ผู้รับจ้างกรอกข้อมูล เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้สรุปนำส่ง สป.อว. ต่อไป 
 
              มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

         1.3 ระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เป็นระบบฐานข้อมูล           
ที่ สป.อว. พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลในแต่ละตำบล โดย สป.อว. ได้แจกซิมการ์ด
โทรศัพท์ให้ทุกตำบลเพ่ือใช้งาน ซึ่งมีกำหนดจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 (รายละเอียด
นำเสนอผ่านเว็บไซต์) 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         1.4 ระบบฐานข้อมูลโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระบบ Data U2T เป็นระบบ
ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล Tambon Profile และใช้ในการบันทึก
ผลการพัฒนาสมรรถนะของผู้รับจ้างงาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลจะมีการทยอยจัดเก็บ ไปเรื่อยๆ โดยมีเป้าหมาย           
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดนำเสนอ
ผ่านเว็บไซต์) 
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              มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

         1.5 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (U2T Hackathon 2021) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สป.อว. ได้จัดการแข่งขันแฮกกะธอน 

(Hackathon) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการ            
ได้แก่บัณฑิต นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็นระดับ
ภูมิภาค ก่อนที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีกำหนดการรับสมัครในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม -15 มิถุนายน 
2564 และได้ให้นางสาวพัชรินทร์ พลเยี่ยม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจาก
เจ้าภาพจัดงาน อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุม (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์โครงการ) 
 

              มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
          2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 27 เมษายน 2564 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงาน         
การประชุมคณะกรรมการฯ 8/2564 ขึ้น จำนวน 4 หน้ากระดาษา จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา             
หากมีข้อปรับแก้ใดให้แจ้งฝ่ายเลขาการเพื่อปรับแก้ 
 

     มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 8/2564 โดยไม่มีการปรับแก้ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคด้านการจ้างงาน ทั้งรายตำบล และกลุ่ม 
ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลราชการให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
ลูกจ้างกลุ่มปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลราชการให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ให้กับ 
ก.พ.ร. ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนา
ชุมชนประจำอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ ในเรื่องการเซ็นสัญญาทำงานไม่พบปัญหา โดยสามารถ
บรรจุได้เกือบครบทุกอัตราแล้ว ส่วนในด้านการปฏิบัติงานกลุ่มที่ปฏิบัติงานให้กับ พช. และศูนย์ดำรงธรรม             
บางอำเภอมีปัญหาอยู่บ้าง คือ ผู้รับจ้างถูกใช้งานให้ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ไม่ตรงตามภาระงานใน TOR หรือภาระ
งานมากเกินไป ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างงานที่พบปัญหาสะท้อนให้กับมหาวิทยาลัยทราบ 
 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   3.2 ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะของผู้รับจ้างงาน  
      รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ             

ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายพัฒนาสมรรถนะอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนากลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  โดยแบ่งเป็น 17 โซนอำเภอ ซึ่ งจะได้ประสานการดำเนินร่วมกับตำบล               
และกลุ่มตำบลต่างๆ ต่อไป นอกจากนี้ยังมีแผนการจัด event เพ่ือนำเสนอผลงานนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ของทั้ง 83 ตำบลด้วย 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

3.3 ติดตามผลการดำเนินงานด้านการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบ PBM  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สป.อว. แจ้งให้มหาวิทยาลัยรายงาน      

ผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และจัดเก็บข้อมูล Tambon Profile รอบที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในรายละเอียดการดำเนินการฝ่ายเลขานุการจะจัดประชุมให้กับเลขานุการตำบล              
และผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

3.4 ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการ

เบิกจ่ายงบค่าจ้างงานโดยส่วนใหญ่มีความเรียบร้อยดี เป็นไปตามแผนที่กำหนด ยกเว้นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่อง        
การผูกพร้อมเพย์ งบพัฒนาตำบลได้มีการจัดทำแผนในระบบ MIS แล้ว แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่าย จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนผังขั้นตอนแจ้งให้แต่ละตำบลรับทราบ           
อีกครั้ง งบบริหารจัดการยังไม่มีการเบิกจ่ายจึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป นอกจากนี้ขอให้แต่ละกลุ่มตำบล          
(11 กลุ่ม) กลุ่มบริหารผู้ปฏิบัติงาน ก .พ .ร . และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กำลังจะแต่งตั้ งเพ่ิมเติม                 
จัดทำแผนการจัดกิจกรรมในวงเงินกลุ่มละ 30,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการของกลุ่ม
เสนอแต่ประธานกลุ่มตำบล และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปเพ่ืออนุมัติให้ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
จากงบบริหารโครงการส่วนกลาง 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ  ประธานกลุ่มตำบลของคณะวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยี  แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าทุกตำบลควรวางแผนการเบิกจ่ายอย่างรอบคอบ 
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ต้องมีการดำเนินการในระบบ eGP ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครราชสีมามีเครื่องสำหรับดำเนินการเพียง 2 เครื่อง ตั้งอยู่ที่งานพัสดุ กองกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหาก
ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่งานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งมีจำนวนน้อย 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา        
4.1 การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ U2T ในพื้นที่ตำบล 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าได้หารือกับรองศาสตราจารย์           
ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร ว่าจะขอความอนุเคราะห์จากกองพัฒนานักศึกษาช่วยทำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน     
ภายใต้โครงการ U2T ในพ้ืนที่ตำบล โดยให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลให้ โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 และนำส่งให้กับผู้รับผิดชอบตำบลต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงตัวตนและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ิมเติม คือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ผ ลการด ำ เนิน ง าน
โครงการ เ พื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี       
ชาติวิวัฒนาการ เป็นประธานกรรมการ  
 

 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

             
 

(นางสาวพัชรินทร์ พลเยี่ยม) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี) 

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


