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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอ ยเอ็ด มี ภ ารกิจ ในการประสานงานวิ จัย บริ ห ารงานวิจั ย บริ ก ารงานวิจั ย ประชาสั ม พัน ธ เผยแพร
ถายทอดผลงานวิจัย พัฒนาระบบและบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวิจัย และบริการวิชาการ ถายทอด
ผลงานทางวิช าการสู ชุ ม ชน โดยมีวั ตถุป ระสงคเ พื่อพัฒ นาคน พั ฒ นางานวิจั ย และการเผยแพร พัฒ นา
เครือขายความรวมมือแหลงทุนวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

M

รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 จัดทําขึ้นเพื่อ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก ซึ่งในรอบปที่ผานมาสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดปฏิบัติหนาที่ไดครบถวนตามภารกิจที่ไดกําหนดไว
นอกจากนี้ ยั งไดดําเนินการ ไดแก พัฒนางานวิจั ยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาการเรี ย นการสอน
ทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ เผยแพรงานวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
ทองถิ่น บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งนี้ในรอบปที่ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเสนอผลการดําเนินงาน โดยแบงออกเปน
4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประกอบดวย ประวัติความเปนมา ยุทธศาสตรสถาบัน
โครงสรางการบริหารงานภายในสถาบัน ขอมูลบุคลากร งบประมาณประจําป สวนที่ 2 กิจกรรมในรอบ
ปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการจัดการ
ความรู และสวนที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563 และสวนที่ 4 ทุนวิจัยและการ
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2563
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สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ขอขอบพระคุ ณ ผู บ ริ ห าร คณาจารย จ ากคณะต า งๆ และบุ ค ลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ไดใหขอมูลและใหความรวมมืออยางดียิ่งในการดําเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานประจําป 2563 ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการนําขอมูลไปใชในการวางแผนและกําหนดนโยบายดานการวิจัยและบริการวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดยิ่งขึ้นตอไป
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สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

2. สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เลขที่ 113 หมู 12 ตําเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 45120
โทรศัพท 0 4355 6132
โทรสาร 0 4355 6009
http://www.research.reru.ac.th
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1. ชื่อหนวยงาน
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3. ประวัติความเปนมา
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด ซึ่ ง เป น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดานการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แตเดิมเมื่อครั้งกอตั้งเปนสถาบัน
ราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ.2544 มีการดําเนินการจัดตั้ง"สํานักวิจัยและพัฒนาทอ งถิ่น" โดยแบงสวนงานภายใน
เปน 4 สวน คือ ฝายธุรการ ศูนยวิจัยศูนยฝกอบรมและบริการชุมชนและศูนยวัฒนธรรม วัตถุประสงคการ
จัดตั้งก็เพื่อเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานดานการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒ นธรรม ตอมาในป พ.ศ.2548 มีการเปลี่ ยนชื่อหนว ยงานใหมเป น "กองวิจัย และพัฒนา
"เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยน โครงสรางเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเสนอโครงสรางหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยใหม ใหกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และประกาศ
เปนกฎกระทรวงตอไป โดยมีสวนงานภายในเปน 4 สวน ไดแก ฝายธุรการ ศูนยวิจัย ศูนยสารสนเทศและ
ฝกอบรม และศูนยวัฒนธรรม แตโครงสราง ที่ เสนอไปไมผานคณะกรรมการฯ ทําให ไมสามารถตั้งเปน
หนวยงานระดับกองได จึงไดแบงส วนงานที่อยู ภายในออกเปนหนวยงานระดับศูนย ไดแก ศูนยวิจั ย
ศูน ยส ารสนเทศและฝ ก อบรม และศูนยวัฒนธรรม ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดรั บการยกฐานะให เป น
หนวยงานเทียบเทาคณะ โดยใชชื่อหนวยงานวา "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ซึ่งประกอบไปดวย 4 กลุมงาน
ไดแก สํานักงานอํานวยการ กลุมงานวิจัย กลุมงานบริการวิชาการ และกลุมงานประกันคุณภาพการวิจัย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ขยายขอบข า ยงาน ให ค รอบคลุ ม ทั้ ง การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น และทําหนาที่เปนศูนยกลาง การบริหารและประสานงานดานการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกตใหคําปรึกษาจัดหาและบริการขอมูลดานการวิจัย และพัฒนาปจจุบันสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลั ย และสั งคมสว นรวมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให บ ริการ วิช าการแก สั งคมและชุม ชนให
ครอบคลุม ในทุกๆ ดาน และเนนการประยุกตองคความรูจากงานวิจัยไปสู การใช ประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่น และสังคมใหมากขึ้น และสอดคลองกับยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เนนการ
เปนมหาวิทยาลัยที่มุงตอบสนองชุมชนทองถิ่นและสังคมเปนหลัก
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พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ใหสอดคลองกั บ
วิสัยทัศนของสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยใหม โดยแบง
หนวยงานภายในเปน 6 กลุมงาน 1 ศูนย ไดแก กลุมงานอํานวยการ กลุมงานวิ จัย กลุมงานมาตรฐาน
งานวิจัยและประกันคุณภาพ กลุมงานบริการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี กลุมงานสิทธิประโยชนและ
จริยธรรมจรรยาบรรณ กลุมงานตีพิมพเผยแพรบทความงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และศูนยบริการ
บริการวิชาการ และศูนยเรียนรู 4 ศูนย ที่อยูภายใต กลุมงานวิจัย ไดแก 1) ศูนยศึกษาและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 2) ศูนยเรียนรูพัฒนานวัตกรรมและหุนยนต 3) ศูนยบมเพาะธุรกิจ (UBI) และ 4)
ศูนยรูเครือขายการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 2562 – 2565 เพื่อใชเปนแนวทาง ในการบริหาร
จัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาตอไป

U

4. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติงานภายใตปรัชญา ที่วา “วิจัยเดน เนนบริการวิชาการ สืบสาน
ภูมิปญญา พัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
วิสัยทัศน
สรางเครือขายการวิจัยใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรูเทคโนโลยีใชวิถีภูมิปญญา พัฒนา
และอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความพรอมวิจัยสูประชาคมอาเซียนและสากล
พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาองคกร อาจารย บุ คลากร และนักศึกษาให มีศักยภาพ ในการวิจั ย ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
2. สนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาทองถิ่น
3. สรางเครือขายความรวมมือการวิจัยใหมีความพรอมวิจัยสูประชาคมอาเซียนและสากล
4. เปนแหลงวิทยาการศูนยเรียนรู ใหบริ การวิชาการเผยแพรถายทอดองคความรูเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมการใชวิถีภูมิปญญาพัฒนาความเปนมหาวิทยาลั ยสีเขียวและอนุรักษธรรมขาติและ
สิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมบุคลากรใหทําวิจัยอยางกวางขวางทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหทําวิจัยพัฒนาสถาบันและทองถิ่น
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเผยแพรงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
5.เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ระหว า งบุ ค ลากรและหน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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5. ยุทธศาสตรสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2562-2565
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทองถิ่น
เปาประสงคที่ 1.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชน
ทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหสามารถทํางานวิจัยและขอทุนจากแหลงทุน
ตัวชี้วัด : รอยละของนักวิจัยรุนใหมที่สามารถทํางานวิจัยและขอทุนจากแหลงทุนได
กลยุทธที่ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน ทองถิ่นและประสาน
ความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก
ตัวชี้วัด : รอยละของงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นและประสานความ
รวมมือจากแหลงทุนภายนอก
กลยุทธที่ 1.1.3 พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชนตอชุมชน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัด : จํานวนระบบดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชนตอชุมชน
ทองถิ่นและเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจ
กลยุทธที่ 1.1.4 มีการจัดประกวดผลงานวิจัยชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัด : รอยละของหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยดีเดนและผลิตภัณฑชุมชนที่นักศึกษา
มีสวนรวม
เปาประสงคที่ 1.2 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมี
ทัศนคติที่ดีถูกตอง
กลยุทธที่ 1.2.1 จัดทําฐานขอมูลของพื้นที่บริการเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหา ศักยภาพและความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน
กลยุทธที่ 1.2.2 บูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยเครือขายและชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืนบมเพาะใหประชาชนในพื้นที่มีความพรอมดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
ตัวชี้วัด : จํานวนภาคีเครือขายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่รวมมือกับ
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการ
กลยุทธที่ 1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมทองถิ่นเพื่อสรางความ
แข็งแรงใหชุมชน
ตัวชี้วัด : 1. รอยละผูรับบริการมีความรูความเขาใจเปนไปตามเปาหมายของโครงการ
และกิจกรรมที่จัดขึ้น
2. จํานวนกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชน
3. จํานวนกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยของแตละคณะ
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ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
เปาประสงคที่ 5.1 เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
กลยุทธที่ 5.1.1 สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการที่สงเสริมอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมและมีผลลัพธ
ดวยการสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือพัฒนาสภาพแวดลอม
เปาประสงคที่ 5.2 เพื่อใหสถาบันเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด : จํานวนนวัตกรรมและโครงการที่ฟนฟูสภาพ แวดลอมและมีผลลัพธชัดเจน
คาเปาหมายที่ชัดเจน
กลยุทธที่ 5.2.2 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ
ตัวชี้วัด : จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู สภาพแวดลอมที่มีผลลัพธ
ที่ชัดเจน
เปาประสงค 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ ทรัพยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดลอม
กลยุทธที่ 5.2.1 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและ
สภาพแวดลอม
ตัวชี้วัด : รอยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเขาใจ ในกิจกรรมอนุรักษทรัพยากร
และสภาพแวดลอม
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6. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
6.1 โครงสรางองคกร
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6.2 โครงสรางการบริหาร
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อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ

U

รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ES
PR
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย
รองผอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายวัชรกร เนตรถาวร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางยุพเรศน ประทีป ณ ถลาง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพรทิวา สารจันทร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายประจิตร ประเสริฐสังข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

S

นางสาวณิชากมล ศรีอาราม
หัวหนากลมงานอํานวยการ

นางสาวลัดดา คุณหงส
นักวิชาการสถิติ
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7. ขอมูลแสดงงบประมาณดานการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนงบประมาณดานการวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ขอมูล
2560
2561
2562
2563
2564

R

จํานวน (บาท)

15,879,500

19,109,500

8,002,800

2,400,000

11,000,000

M

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณดานการวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
ดังแสดงในภาพที่ 1

U

งบประมาณดานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จํานวน (ลานบาท)
15.87

19.10

ES
PR
11.00

8.00

2.40

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ภาพที่ 1 แสดงงบประมาณดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ดานงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2560 - 2564

S

8. งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ ด จํานวน 2 ดาน คือ 1) ดานการวิจัย และ 2) ดานการบริการวิชาการ
ซึ่งงบประมาณที่ไดรับดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563
ลําดับ
1

ประเภทงบประมาณ

รหัส

ชื่องบประมาณ

2.2.1.5 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

165,000

2.1.1.10 พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา

100,000

3.1.1.9 โครงการเครือขายการเรียนรู
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
3.1.1.18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
มหาวิทยาลัยสูองคกร
นวัตกรรม
งบประมาณบํารุงการศึกษา
3.1.1.1 อุดหนุนพัฒนาวิจัยและ
แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและ
นวัตกรรม
พัฒนานวัตกรรม
กิจกรรม การวิจัยและนวัตกรรม

375,000

งบประมาณแผนดิน
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบดําเนินงาน พัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา
งบประมาณแผนดิน
แผนงานยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน
โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ดเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
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3

งบประมาณที่
ไดรับ
จัดสรร (บาท)

รหัสปงบประมาณ 2563

รวม

65,000

905,000

S

ที่มา : เอกสารจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
หมายเหตุ :
1. งบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรร
จํานวนเงิน 840,000 บาท
2. งบประมาณบํารุงการศึกษาไดรับจัดสรร จํานวนเงิน 65,000 บาท
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนงบประมาณดานการวิจัยและดานการบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน
และงบประมาณรายได
แหลงทุน
งบประมาณแผนดิน (บาท) งบประมาณรายได (บาท)
1) ดานการวิจัย
2,400,000
65,000
2) ดานการบริการวิชาการ
200,000
รวม
2,600,000
65,000

R

M

จากตารางที่ 3 แสดงขอมูล จํานวนงบประมาณดานการวิจัยและดานการบริ การวิช าการ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด ประจํ า ป ง บประมาณ 256 3 โดยแยกเป น
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได ดังภาพที่ 2
งบประมาณดานการวิจัยและดา นการบริการวิชาการ
งบประมาณแผนดิน (บาท)

งบประมาณรายได (บาท)

2,600,000
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2,400,000

200,000

65,000

65,000
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ดานการวิจัย

ดานการบริการวิชาการ

รวม

ภาพที่ 2 แสดงงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได ดานการวิจัยและการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2563

9. ทุนอุดหนุนการวิจัย
ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน.
โปรแกรม 9 จํานวน 1 โครงการ รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลจํานวนโครงการวิจัยและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ประจําปงบประมาณ 2563

การจัดการทรัพยากรทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

จํานวนโครงการ
1
1

S

การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณ (บาท)
2,400,000

2,400,000

สวนที่ 2
กิจกรรมในรอบปงบประมาณ 2563
1. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้
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1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดสงเสริมและพัฒนาองคกร อาจารย
บุคลากร และนักศึกษาใหมีศักยภาพ ในการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสงเสริมบุคลากรใหทําวิจัยอยาง
กว า งขวางทั้ ง งานวิ จั ย พื้ น ฐานและงานวิ จั ย ประยุ ก ต และให ส ามารถทํ า วิ จั ย พั ฒ นาสถาบั น และท อ งถิ่ น
ดังตอไปนี้

U

1.1.1 การเป น เจ า ภาพร ว มการจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เพื่ อ ให ค ณาจารย นั ก วิ จั ย
นักศึกษา ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคสูสาธารณชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน สรางเครือขายความร วมมือทางดานการวิจัย งานวิจั ย
จํานวน 3 แหง ดังนี้
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1) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ เลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจําป 2563 “วิจัยและพัฒนา
ทองถิ่นภายใตยุคแหงการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัม
ฎองแหรก สู ก ารพั ฒ นาสั งคมอย า งยั่ งยื น ” วั นที่ 23-24 มี น าคม 2563 ณ อาคารพระพรหมบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร
3) การประชุมวิช าการและเสนอผลงานวิจั ยระดับ ชาติ ครั้ งที่ 3 “วิจั ย และนวัตกรรมเชิง
สรางสรรคสูชุมชนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ” (The 3rd National Research Conference- CPRU 2020:
Research and Innovationsfor Sustainable and Livable Communities) วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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1.1.2. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหมใหสามารถทํางานวิจัยและขอทุน
จากแหล ง ทุ น รวมทั้ ง เพื่ อ การพั ฒ นาผลงานตี พิ ม พ ใ นระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ สู ง ขึ้ น ดั ง ต อ ไปนี้
1. โครงการพั ฒนานั กวิ จั ยผ านการสร างงานวิ จั ยเพื่ อชุ มชน สั งคมท องถิ่ น ตามยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการพัฒนานักวิจัยผานการสราง
งานวิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คมท อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น ขึ้ น ในวั นที่
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความสามารถทํางานวิจัย ที่ตอบโจทยความตองการของพื้นที่
เกิด ทัก ษะและองคค วามรูที่ส ามารถนํา ไปพัฒ นาชุม ชนทอ งถิ่น อยา งแทจ ริง เกิด รูป ธรรม โดยไดเ ชิญ
วิท ยากรผู เ ชี ่ย วชาญ รองศาสตราจารย ดร.สุภ าวิณ ี สัต ยาภรณ รองอธิ การบดีฝ า ยวิ จั ย และวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ ดร.รัชดา คําจริง รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ อบรมใหความรู ความเขาใจ แกอาจารย บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เกี่ยวกับการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมีผูเขารวม
โครงการ ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 100 ผูเขารวมโครงการ
ไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการคาเฉลี่ย 4.46 อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.20 และจาก
การจัดโครงการในครั้งนี้ ไดงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
จากทุกคณะรวม จํานวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง
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2. โครงการการพั ฒนางานวิ จั ยและผลงานตี พิ มพ เพื่ อพั ฒนาท องถิ่ น สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเพื่อพัฒนาทองถิ่น ในวันที่
19 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักวิจัยใหสามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น และสามารถขอทุนจากแหลงทุน
ไดมากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดใหมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น โดยมี ผูบริหาร อาจารย นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เขารวมโครงการ จํานวน 25 คน และเขารวมแบบออนไลน โดยผานระบบ
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) จํานวน 62 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเปนรอยละ 108.75 และ
ไดรับเกียรติอยางสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ข อ นแก น และรองศาสตราจารย ดร.ประสาท เนื อ งเฉลิ ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม เปนวิทยากรอบรมใหความรู จากการประเมิน
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โครงการ พบวา อาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ
คาเฉลี่ย 4.56 อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.20
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1.2 สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร อยเอ็ด ไดสนับสนุนการนําผลการวิจัยไปใชใ นการ
พัฒนาทองถิ่น เปนแหลงวิทยาการศูนยเรียนรู ใหบริการวิชาการเผยแพรถายทอดองคความรูเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเผยแพรงานวิจัยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
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1.2.1 การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ นักวิจัยสามารถพัฒนา
งานวิจั ยไปใชประโยชนกับชุม ชน ทองถิ่นและประสานความรว มมือจากแหล งทุนภายนอก ดังตอไปนี้
1. การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัยในงานการสัม มนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องขอมูล
เชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรวมจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานวิจัย
ในงานการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องขอมูลเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยกลุ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในวั น พุ ธ ที่ 18 ธั น วาคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยมี นั ก วิ จั ย คื อ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร สมพร และ อาจารยนนทนันท พลพันธ รวมเสนอผลงานในครั้งนี้
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2. มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8
“งานวิจัยเพื่อสรางชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดยอาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เขารวมงาน มหกรรม
งานวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 “งานวิจัยเพื่อสรางชุมชน
นวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค” ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ลํารางทุงกะโล จังหวัดอุตรดิตถ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ในครั้งนี้ เปนการขยายผลสําเร็จจาก
การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) ไปสูการจัดเวทีในระดับภูมิภาค เพื่อสราง
แรงจูงใจใหแกนักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค ไดนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย
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2. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนหนวยงานที่สนองพระราชดําริโครงการ
อนุ รักษพัน ธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ฯ (อพ.สธ.) จึ งไดเขาร ว มจั ดประชุมวิชาการและแสดง
นิทรรศการ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) “ทรัพยากรไทย ชาวบาน
ไทยไดประโยชน” โดยเผยแพรผลงานทางวิชาการในภาคนิทรรศการ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร
สมพร นักวิจัยไดนําตนยางนา การใชประโยชนจากตนยางนาองคความรูพืชสมุนไพรตางๆ มาเผยแพร ใหแก
ผูส นใจไดรั บทราบขอมูล และนํ าองคความรูที่ไดไปใชป ระโยชน และไดนํ าผลงานทางวิชาการเขารว มจั ด
นิทรรศการ ประกอบดวย โครงการวิจัย ที่สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 4 โครงการและโครงการ/กิจกรรม
ที่สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของคณาจารย
บุคลากรและนักศึกษา จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ในระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน ศูนย หนองระเวีย ง ตําบลหนองระเวีย ง อําเภอเมือง จังหวั ด
นครราชสีมา ผูเยี่ยมชมนิทรรศการและผูรับบริการ มีความรูความเขาใจกับการถายทอดองคความรูและ
นํา ไปใช ป ระโยชน ตอ การดํ า รงชี วิ ต โดยผู เยี่ ย มชมนิ ทรรศการได รั บ ความรู จ ากการเยี่ ย มชมนิ ท รรศการ
มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.80 และสามารถนําความรูที่ไดรับไปตอยอดงานวิจัย/
นวัตกรรมที่มีอยูได มีคาเฉลี่ย 4.57 อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.40
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3. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand Research Expo
2020)

M

ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการในงาน มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 2020 ภายใตแนวคิดหลักของ
การจัดงาน คือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” โดยไดประชาสัมพันธเผยแพรองค
ความรู และผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพต อ ผู ส นใจและผู ใ ช ป ระโยชน ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชน องค ก ร พาณิ ช ย /
อุตสาหกรรม จํา นวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) การพัฒ นาและถายทอดเทคโนโลยี การอบแห ง ดวยเครื่องอบแห ง
ระบบป มความรอน โดย อาจารย นนทนั นท พลพันธและคณะ 2) ซีรั่มบํารุ งผิ ว จากผลึ กไหม โดย ผศ.ดร.
กนกกรณ ศิริทิพย 3) การศึกษาเทคนิคภาพพิมพชิ้นเดียวดวยกระบวนการพิมพผิวแบนเรียบจากการสรางแทน
พิมพเพคตินเพลทดว ยพืช ที่ให เส นใยในทองถิ่น โดย อาจารยช ญตว อินทรช า ผู เยี่ย มชมนิ ทรรศการและ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.44 อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 88.80 ผูเยี่ยมชมนิทรรศการและผูรับบริการ ไดรับความรูจากผลงานวิจัยมีความ
นาสนใจและเปนประโยชนตองานวิชาการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ ย 4.48 ระดับ มาก คิดเปน รอยละ 89.60
สามารถนําความรูที่ไดรับไปตอยอดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีอยูได มีคาเฉลี่ย 4.43 ระดับมาก คิดเปนรอยละ
88.60 และสามารถนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรในหนวยงานได มีคาเฉลี่ ย 4.40 ระดับ ความคิดเห็ นอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 88.00
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1.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดสรางเครือขายความรวมมือการวิจัยใหมีความ
พรอมวิจัยสูประชาคมอาเซียนและสากล ดังตอไปนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2563
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเขารวมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการของ
เครือขายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และการขับเคลื่อน Proposal หลักร วมกันทั้ง
11 แหง 2 เรื่อง ไดแก "การบริหารจัดการน้ํา" และ "ขาว" นอกจากนี้ยังมีประเด็ น พันธกิจสัมพันธ ที่แตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการ ที่ประชุมไดกําหนดการประชุมครั้งตอไป เพื่อติดตามพัฒนาและจะประชุม
พรอมกันทั้งกลุมผูบริหารประชุมพันธกิจสัมพันธ และนักวิจัยรวมประชุม
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2 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ค รื อ ข า ย ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก ลุ ม ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หองประชุมโกมุท และหองประชุมสัตตบุษย ชั้น 4 อาคาร
เรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
โดยรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย เขารวมการประชุมเครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบงการประชุมออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิ จั ย “พัน ธกิ จ สั ม พัน ธ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ สั ง คม” กลุ ม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ
(University Engagement) โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาเขารวม 2. การพัฒนาประเด็นชุดโครงการวิจัยการบริหารจัดการน้ําแกภัยแลง ซึ่งมีผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย เปน note โดยมีนักวิจัยเขารวม คือ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุรพงษ แสงเรณู และผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ สังฆมณี 3. การพัฒนาประเด็นชุดโครงการวิจัยขาว
โดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปน note โดยมีนักวิจัยเขารวม คือ
อาจารย ดร.จรัญญา กุลยะ และนางยุพเรศน ประทีป ณ ถลาง
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3. การประชุมหารือการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ตามประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย
และนวัตกรรม หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
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เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด โดย
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค
วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารยสุภิมล บุญพอก ไดเขารวมประชุม
หารือการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ตามประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม หนวย
บริหารและจัดการทุนวิจัยดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อสนุบสนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในพื้นที่ใหตอบสนองการแกปญหาดานเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่
อยางเรงดวนเพื่อรองรัยสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR ของโปรแกรมที่ 17
การแกไขปญหาวิกฤติของประเทศ โดยมีขอกําหนดใหตองมีความรวมมือตั้งแต 2 สถาบันขึ้นไป และตองเปน
จังหวัดที่อยูภายใตกลุมจังหวัดเดียวกัน ณ หองประชุม SC3 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. การประชุมการยกระดับผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสู
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สถาบั นวิจัย และพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏร อยเอ็ด โดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุ รพงษ แสงเรณู ไดเขารวมประชุมการยกระดับ ผลิ ตภัณฑทางการทองเที่ย วโดยชุม ชนที่เป นมิตรตอ
สิ่งแวดลอมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะบบกลไกการทํางานรวมกันในระดับ
ภาคีเครือขายกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน ณ หองประชุม 206 ตึก 1
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการบริการวิชาการ
ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการบริการทางวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้
2.1 โครงการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้น ที่อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรม การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด :
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางยั่งยืน
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ระหว า งวั น ที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได จั ด อบรมให ค วามรู ใ ห
ประชาชนในอําเภอเสลภูมิ ไดแก ประชาชนในชุมชนตําบลเกาะแกว จํานวน 14 หมูบาน และชุมชนตําบล
นาเมือง จํานวน 20 หมูบาน ผูนําและสมาชิกแตละหมูบานไดรับการสงเสริมใหมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ไดดวยชุมชน พึ่งพาตนเองได และกอใหเกิดความยั่งยื นตอไป เพื่อสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอมในชุมชน ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและประโยชนจากการเขารวมโครงการ
คาเฉลี่ย 4.06 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.20 และคาเฉลี่ย 4.15 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 83
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2.2 โครงการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปองคความรูกิจกรรมที่ 2
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ดํ า เนิ น การจั ด โครงการบริ การวิช าการแกสั ง คม ชุม ชน ประชาชน
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปองค
ความรู ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค โดยมีผูเขารวมโครงการประกอบดวย ประชาชน
ตําบลเกาะแกว ประชาชนตําบลทามวง คณาจารย เจ าหนาที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร อยเอ็ด
เขารวม จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84.00 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และกิจกรรมการ
เสวนาหัวขอ การพัฒนาชุมชนโดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยตัวแทนจากทุกคณะ
ผลการดําเนินงาน มีกิจกรรมดานการบริการวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชน จํานวน 6 กิจกรรม และที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของแตละคณะ จํานวน 9 กิจกรรม ผูรับบริการมีความรู ความ
เขาใจและไดประโยชนจากกระบวนการจัดโครงการทุกขั้นตอนมีคาเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
82.00
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2.3 โครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาร ว มกั บ สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด
ไดกําหนดพื้นที่ดําเนินโครงการรวมกัน ประกอบดวย 1. หมูบานในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 12 หมูบาน
2. สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 5 โรงเรียน และ 1 มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรม การสังเคราะหและถอดบทเรียนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ระหวางวันที่
24 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563 เพื่อศึกษาปญหาและความตองการที่แทจริงดานการจัดการขยะของ
พื้น ที่และกลุมเป าหมาย โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ประเด็น ความสําเร็จ ดานการจั ดการขยะ
ปญหาดานการจัดการขยะ และแนวทางการแกไขปญหา/ความตองการดานการจัดการขยะ เพื่อศึกษาสภาพ
ปจจุบัน“ดานบริหารจัดการขยะ”ของชุมชนและสถานศึกษาเปาหมาย ทําใหไดขอมูลสภาพบริบท ปญหาและ
อุ ป สรรคด า นการจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมของชุ มชนในพื้น ที่ จั ง หวัด ร อ ยเอ็ ด จํ านวน
12 ชุมชน และขอมูลสภาพบริบท ปญหาและอุปสรรคดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 แหง
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2. กิ จกรรมการยกระดับ บุค ลากรผูรั บผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชนท อ งถิ่ น โดยจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การขยะในชุ ม ชน ระหว า งวั น ที่
16-30 มิถุน ายน 2563 เพื่อเป นการปรับเปลี่ ย นพฤติกรรมของประชาชนให ส ามารถดํารงชีวิตไดอย างมี
ความสุข ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใหมีความรูความเขาใจดานการจัดการขยะ
พรอมแจกคูมือดานการบริ หารจั ดการขยะ เพื่อใหประชาชนและบุคลากรระดับปฏิบัติการมีความรู ความ
ชํานาญ ในการคัดแยกขยะแตละประเภท และมีความรูความเขาใจดานการจัดการขยะที่ถู กวิธี ผูเขารับการ
ฝกอบรมยกระดับความรูและทักษะ ดานการบริหารจัดการขยะ รอยละ 65 และระดับความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ รอยละ 84
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3. กิ จ กรรมการถอดบทเรี ย นและติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ในระหวางวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร างความยั่ งยื นและสร าง
เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ตลอดจน
เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากปญหาขยะ ไดจัด โดยลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะ
ในแตครัวเรือนที่เปนบานตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้ น 10 หมูบ าน ซึ่งผลพบวาประชาชนในชุมชนสามารถการ
จัดการขยะ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชนและภาคเอกชน จํานวน 18 แหง และมีชุดความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน จํานวน 3 รายการ คือ ชุดความรูที่ 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไปของขยะมูล
ฝอยในชุมชน ชุดความรูที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และชุดความรูที่ 3 เรื่อง การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน
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3. กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการจัดการความรู
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ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการจัดการความรู รายละเอียดดังนี้

3.1 โครงการสั ม มนาเครื อ ข า ยองค ก รการเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
Mini_UKM 22

S

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดรวมโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหวางวันที่
16-17 ธันวาคม 2562 และมีสมาชิกเครือขาย จํานวนทั้งสิ้น 6 สถาบั น ไดแก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา
และไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง โดยหมุน เวียนมหาวิทยาลั ยในการจัดโครงการสั มมนา
เครือขาย ซึ่งครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเครือขายไดมอบหมายให มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนผูดําเนิน
จัดโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่
22 เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิ ดเห็น ประสบการณตามหัวขอแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจน
การเรี ย นรู จ ากวิ ท ยากรผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละพั ฒ นาความร ว มมื อ เครื อ ข า ยการจั ด การเรี ย นรู ร ะหว า ง
สถาบันอุดมศึกษา
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3.2 การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริการวิชาการและการจัดการความรู
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประชาชน
บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด กิจกรรมที่ 2 การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
บริการวิชาการและการจัดการความรู ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค โดยมีคณะและ
หน ว ยงานตางๆ ไดส งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีสูความสํ าเร็ จเขาประกวดรวมทั้งสิ้ น 10 ผลงาน โดยแยกเป น
6 กลุม ดังนี้ 1) ดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 5 ผลงาน 2) ดานการวิจัย จํานวน 1 ผลงาน 3) ดานการบริการ
วิชาการ จํานวน 1 ผลงาน 4) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 1 ผลงาน 5) ดานการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน จํานวน 2 ผลงาน และไดจัดทําโปสเตอรเพื่อใหผูสงผลงานนําเสนอต ฮคณะกรรมการที่เปนผูแทน
จากคณะและหนวยงานไดพิจารณาตัดสินใหคะแนนการนําเสนอผลงาน ผลการดําเนินงานพบวา มีผูไดรับ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศสูความสําเร็จ (Best Practice for Success) จํานวน 6 ผลงาน และแนวปฏิบัติที่ดีสู
ความสําเร็จ (Good Practice for Success) จํานวน 4 ผลงาน ซึ่งไดมอบโลรางวัลและมอบเกียรติบัตรใหกับ
ผูที่ไดรับรางวัล เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูสงผลงาน โดยภาพรวมผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการ
เขารวมโครงการคาเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563
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ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 ประกอบดวย 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนานักวิจัยผานการสรางงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3. โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
4. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand Research
Expo 2020)
5. โครงการจัดทําจุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี
6. โครงการจัดรายงานผลการดําเนินงานประจําป
7. โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22
8. โครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
9. โครงการบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 5 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอม และโครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดมีดังนี้

U

ES
PR

S

U

งบประมาณ
1. จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ 80
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80
3. จํานวนงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน สังคมทองถิ่น
คณะละ 1 เรื่อง
4. รอยละของนักวิจัย
รุนใหมที่สามารถ
ทํางานวิจัยและขอทุน
จากแหลงทุนได
รอยละ 60

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

รอยละ 100 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนานักวิจั ย ; บรรลุ
ผานการสรางงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตร  ไมบรรลุ
รอยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทองถิ่น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
89.20
พ.ศ. 2562 ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ โดยได เ ชิ ญ วิ ท ยากรผู เ ชี่ ย วชาญ รองศาสตราจารย
8 เรือ่ ง ดร.สุ ภ าวิ ณี สั ต ยาภรณ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ จั ย และวิ ช าการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ และ ดร.รั ช ดา คํ า จริ ง รอง
ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
รอยละ อุต รดิ ต ถ อบรมใหค วามรู ความเข า ใจ แกอ าจารย บุ ค ลากร
66.67
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เกี่ยวกับการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจั ย ตามยุทธศาสตรมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏเพื่อพั ฒนา
ทองถิ่น ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ ประกอบดวยผูบริหาร อาจารย
เจาหนาที่ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 100 ผูเขารวมโครงการ
ได รับ ประโยชนจากการเขา รวมโครงการคา เฉลี่ ย 4.46 อยู ใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.20 และจากการจัดโครงการใน
ครั้ ง นี้ ได ง านวิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คมท อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จากทุกคณะรวม จํานวนทั้งสิ้น 10
เรื่ อง มี นั ก วิ จั ย รุ น ใหม ที่ ส ามารถทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
ทองถิ่น ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร อยเอ็ด จํานวน 4
คนจากนักวิจัยทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 66.67
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1. โครงการพัฒนานักวิจัยผาน  แผนดิน
การสรางงานวิจัยเพื่อชุมชน ; เงินรายได
สังคมทองถิ่น ตามยุทธศาสตร
จํานวน 44,300 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น

โครงการ

เปาประสงค 1.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธ 1.1.1 พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหสามารถทํางานวิจัยและขอทุนจากแหลงทุน
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ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาทองถิ่น
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1. จํานวนผูเขารวม
 แผนดิน
โครงการ รอยละ 80
; เงินรายได
จํานวน 11,456 บาท 2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80
รอยละ
100
รอยละ
91.20
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2. โครงการการพัฒนางานวิจัย
และผลงานตีพิมพเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได ดํ า เนิ น การจั ด โครงการการพั ฒ นา ; บรรลุ
งานวิ จั ย และผลงานตี พิ ม พ เ พื่ อ พั ฒ นาท อ งถิ่ น ในวั น ที่ 19  ไมบรรลุ
มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาฯ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ รอยเอ็ด ใหมีผลงานตี พิมพในระดับ ชาติและนานาชาติ
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัย
เพื่อพัฒ นาทองถิ่น โดยมี ผูบ ริหาร อาจารย นั กวิ จัย บุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ที่เขารวมโครงการ จํา นวน 25 คน
และเขารวมแบบออนไลน โดยผานระบบประชุมทางไกล (Zoom
meeting) จํานวน 62 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเปน
รอยละ 108.75 และไดรับเกียรติอยางสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย
ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น และรองศาสตราจารย
ดร.ประสาท เนื อ งเฉลิ ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนวิทยากรอบรมให
ความรู จากการประเมิ น โครงการ พบว า อาจารย / นั ก วิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความพึงพอใจจากการเขารวม
โครงการค า เฉลี่ ย 4.56 อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ
91.20
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ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
รอยละ
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3. โครงการจั ดประชุ มวิ ชาการ  แผนดิน
1. ผูรับบริการมี
และนิทรรศการ อพ.สธ.
ความพึงพอใจใน
; เงินรายได
จํานวน 81,467 บาท การเยี่ยมชม
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย
รอยละ 80

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เปนหนวยงานที่สนองพระราชดําริ ; บรรลุ
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ  ไมบรรลุ
(อพ.สธ.) จึงไดเขารวมจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย ชาวบานไทยไดประโยชน ” ในวันที่ วันที่ 29
พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ศูนยหนองระเวียง ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง
จั ง หวั ด นครราชสี ม าโดยเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการในภาค
นิ ท รรศการ โดยผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ชั ญ ญริ น ทร สมพร
นักวิจัยไดนําตนยางนา การใชประโยชนจากตนยางนาองคความรู
พืชสมุนไพรตางๆ มาเผยแพร ใหแกผูสนใจไดรับทราบขอมูลและ
นําองคความรูที่ไดไปใชประโยชน นอกจากนี้ยังไดนําผลงานทาง
วิชาการเขารวมจัดนิทรรศการ ดังนี้
1. โครงการวิจัย ทีส่ นองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จํานวน 4 โครงการ
2. โครงการ/กิจกรรม ที่สนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของ
คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม
ผูเยี่ยมชมนิทรรศการมีความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการโดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.57 อยูในระดับมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ
91.40
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เปาประสงค 1.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธ 1.1.2 นักวิจัยสามารถพัฒนางานวิจัยไปใชประโยชนกับชุมชน ทองถิ่นและประสานความรวมมือจากแหลงทุนภายนอก
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4. โครงการจัดนิทรรศการและ  แผนดิน
แสดงผลงานวิจยั และงานบริการ ; เงินรายได
วิชาการ (Thailand Research
จํานวน 126,183 บาท
Expo 2020)
1. ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจใน
การเยี่ยมชม
นิทรรศการและ
แสดงผลงานวิจัย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

รอยละ 88.80 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ได เ ข า ร ว มจั ด จั ด นิ ท รรศการและ ; บรรลุ
แสดงผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ (Thailand Research  ไมบรรลุ
Expo 2020) ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิ ง หาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ โดยนําเสนองานวิจัยภายใตแนวคิด
หลักของการจัดงาน คือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสูความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน” จํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย
1) การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการอบแหงดวยเครื่อง
อบแหงระบบปม ความรอน โดยอาจารยนนทนั น ท พลพัน ธ
และคณะ
2) ซีรั่มบํารุงผิวจากผลึกไหม โดย ผศ.ดร.กนกกรณ ศิริทิพย
3) การศึกษาเทคนิคภาพพิมพชิ้นเดียวดวยกระบวนการพิมพ
ผิวแบนเรียบจากการสรางแทนพิมพเพคตินเพลทดวยพืชที่ให
เสนใยในทองถิ่น โดย อาจารยชญตว อินทรชา
โดยเผยแพร องค ค วามรู และผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพต อ
ผูสนใจและผูใชประโยชนทั้งในระดับชุมชน องคกร พาณิชย/
อุตสาหกรรม ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นตอการดําเนิน
โครงการโดยภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย 4.44 อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
คิดเปนรอยละ 88.80
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คาเปาหมาย
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ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

5. โครงการจัดทําจุลสารวิจัย ; แผนดิน รหัส 2.2.1.5 1. หนวยงานที่ไดรับ จํานวน 83 แหง สถาบั นวิ จั ยและพัฒ นา ได จัด ทํ าจุ ลสารวิ จัยบริการถา ยทอด ; บรรลุ
การเผยแพร 80 แหง
บริการถายทอดเทคโนโลยี  เงินรายได
เทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2563 ขึ้นเพื่อเผยแพร องค  ไมบรรลุ
จํานวน 40,560 บาท 2. รอยละความพึง
รอยละ 86.40 ความรู ขอมูล ขาวสาร สถานการณ สาระนารู นําเสนอกรณี
พอใจของผูเขารวม
ตัวอยาง แนวคิดดาน การสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการใน
โครงการ รอยละ 80
บริบทตางๆ ของสังคม เพื่อประชาสัมพันธ ความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน กิจกรรมของศูนยบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และเครือขายองคกรภาคี เพื่อให
อาจารย บุคลากร นักศึกษา ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการ
พั ฒ นาท อ งถิ่ น จํ า นวน 4 ฉบั บ /ป มี ห น ว ยงานที่ ไ ด รั บ การ
เผยแพร จํานวน 83 แหง โดยภาพรวมผูรับแบบสํารวจความ
พึ ง พอใจของผู รั บ จุ ล สารวิ จั ย บริ ก ารถ า ยทอดเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีความพึง
พอใจอยู ใ นระดั บ พอใจมาก มี ค า เฉลี่ ย 4.32 คิด เป น รอ ยละ
86.40 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจในดาน
ประโยชนและการนําไปใช มีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ ความ
พึงพอใจในดานการออกแบบและจัดรูปแบบจุลสาร มีคาเฉลี่ย
4.30 และความพึงพอใจในดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ย 4.21
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เปาประสงค 1.1 มีผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมนําไปใชประโยชนกับชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธ 1.1.3 พัฒนาฐานขอมูลดานงานวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมที่มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่น
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 แผนดิน
; เงินรายได
จํานวน 11,456 บาท
การเผยแพร 80 แหง
2. รอยละความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ รอยละ 80

1. หนวยงานที่ไดรับ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยแบงออกเปน 4 สวน
คือ ส วนที่ 1 ขอมู ลสถาบัน วิ จั ย และพั ฒนา ซึ่ งประกอบด ว ย
ประวั ติ ค วามเป น มา ยุ ท ธศาสตร ส ถาบั น โครงสร า งการ
บริหารงานภายในสถาบัน ขอมูลบุคลากร งบประมาณประจําป
สวนที่ 2 กิจกรรมในรอบปง บประมาณ 2562 ประกอบดว ย
กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย กิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม สวนที่ 3 โครงการตาม
แผนปฏิบัติ การประจําปงบประมาณ 2562 และสวนที่ 4 ทุน
วิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยภาพรวมผูรับแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของผู รั บ รายงานประจํ า ป 2562 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รอยเอ็ด มีคาเฉลี่ ยความพึง พอใจอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 87.20 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ความพึงพอใจในดานประโยชนและการนําไปใช
(รอยละ 89.60) และความพึงพอใจในดานการออกแบบและ
จั ด รู ป แบบรายงานประจํ า ป (รอ ยละ 87.40) รองลงมาคื อ
ความพึงพอใจในดานเนื้อหา (รอยละ 84.20) ตามลําดับ

รอยละ 87.20 พั น ธกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย เพื่ อ เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย

จํานวน 83 แหง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น งาน ; บรรลุ
ประจําปงบประมาณ 2562 โดยรวบรวมผลการดําเนินงานตาม  ไมบรรลุ
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6. โครงการจัดรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
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โครงการ
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 แผนดิน
; เงินรายได
จํานวน 20,168 บาท

S

7. โครงการสัมมนาเครือขาย
องคกรการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
Mini_UKM 22

จํานวนแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

จํานวน 5 เรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดสงอาจารยและเจาหนาที่เขารวมเปน ; บรรลุ
 ไมบรรลุ
เครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา Mini_UKM 22 เมื่อวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกําหนดหัวขอในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดังนี้
2.1) การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม
2.2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสรางคุณภาพ
อุดมศึกษา
2.3) เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน
2.4) เทคนิคการสอนแบบ Active Learning
2.5) เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มีอาจารยเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก อาจารยสันติ ทิพนา
(การจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม) ผูชว ยศาสตราจารย สุภิมล บุญ พอก (การพัฒนา
Successor เพื่อสนับสนุนการสรางคุณภาพอุดมศึกษา)
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิ เศษสั ตย (เทคนิ คการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุน) ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นิวัฒน สาระขันธ (เทคนิคการสอนแบบ Active Learning)
และอาจารยธิดารัตน สาระพล (เทคนิคการใชขอมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
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ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
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ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

; แผนดิน รหัส 3.1.1.7 เครือขายความ
รวมมือในการ
 เงินรายได
จํานวน 458,015 บาท บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน
จํานวนไมนอยกวา
10 หนวยงาน

S

8. โครงการเครือขายการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

จํานวน 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม ; บรรลุ
หนวยงาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยได  ไมบรรลุ
ศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถิ่น และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด“ดานบริหารจัดการ
ขยะ”ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด
ถอดบทเรี ย นและการติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น โดยความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ให มี ส ว นร ว มในการอนุ รัก ษ ฟ น ฟู สภาพแวดล อมในพื้ น ที่ จั งหวั ด ร อ ยเอ็ ด
จํานวน 12 หมูบาน ดังนี้ 1. บานประชาชื่น หมู 18 ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จัง หวัดรอยเอ็ด 2. บานเหลา หมู 10 ตําบลหนองแวง อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 3. บานโพนงอย หมู 11 ตําบลเกษตรวิสัย อําเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด 4. บานผือฮี หมู 2 ตําบลดงแดง อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด 5. บานกลาง หมู 2 ตําบลคอใหญ อําเภอพนมไพร
จังหวัดรอยเอ็ด 6. บานขมิ้น หมู 8 ตําบลสระนกแกว อําเภอโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด 7. บานวังยาว หมู 8 ตําบลวังสามัคคี อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
8. ชุมชนวัดปาเรไร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 9. บานนิคม
พัฒนา หมู 2 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 10. บานดงหวาย
หมู 8 ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 11. บานนากระตึบ หมู
11 ตําบลทา มวง อํ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 12. บานดอนหาด หมู 6
ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนา
และอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตองเกี่ยวกับบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม
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โครงการ
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เปาประสงค 1.2 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง
กลยุทธ 1.2.2 บูรณาการความรวมมือของมหาวิทยาลัยเครือขายและชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนบมเพาะใหประชาชน ในพื้นที่มีความพรอมด วย
คุณลักษณะ 4 ประการ

29

29

ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80
กิจกรรมดานการบริการ
วิชาการทีส่ ามารถนําไปใช
ประโยชน จํานวน 6
กิจกรรม
กิจกรรมดานการบริการ
วิชาการที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและ
การวิจยั ของแตละคณะ
จํานวน 12 กิจกรรม

บรรลุตัวชี้วัด

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ร ว มกับ ทุ ก คณะจั ด โครงการบริก าร ; บรรลุ
วิช าการแกสั ง คม ชุม ชน ประชาชน บุ คลากรทางการศึ ก ษา  ไมบรรลุ
ในพื้ น ที่ อํ า เภอเสลภู มิ จั ง หวั ด รอยเอ็ด เพื่ อเสริม สร า งความ
เขมแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติโดย
ใชงานวิจัย นวัตกรรมและองคความรู ความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาทองถิ่น ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 โดย
ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
กิจกรรมที่ 2 การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดดี านการบริการ
รอยละ วิชาการและการจัดการความรู
91.61
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปองคความรู
ดานการบริการวิชาการ
จํานวน 6
ผลการดําเนินการผูรับบริการมีความรู ความเขาใจ เปนไป
กิจกรรม ตามเปาหมายของโครงการและกิจกรรมที่จัดทําขึ้น รอยละ 82
คณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูเขารวมโครงการ
ของแตละคณะๆ ละ ไมนอยกวา รอยละ 24 ความพึงพอใจของ
จํานวน 9
ผูเขารวมโครงการ รอยละ 91.61 มีกิจกรรมดา นการบริการ
กิจกรรม
วิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชน จํานวน 6 กิจกรรม และ
กิจกรรมดานการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัยของแตละคณะ จํานวน 9 กิจกรรม

ผล

ผูรับบริการมีความรู
รอยละ 82
ความเขาใจ เปนไปตาม
เปาหมายของโครงการและ
กิจกรรมที่จดั ทําขึ้น
รอยละ 80
คณาจารยของ
รอยละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
24.54
รอยเอ็ด ผูเ ขารวมโครงการ
ของแตละคณะๆ
ละ ไมนอยกวา รอยละ 5

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

ES
PR

S

9. โครงการบริการวิชาการแก ; แผนดิน รหัส 3.1.1.18
 เงินรายได
สังคม ชุมชน ประชาชน
จํานวน 152,681บาท
บุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด

งบประมาณ
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ผลการดําเนินงาน

M

R

เปาประสงค 1.2 ชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาและอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดีถูกตอง
กลยุทธ 1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน
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ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

; แผนดิน รหัส 3.1.1.7 จํานวนผูเขารวม
โครงการ รอยละ 80
 เงินรายได
จํานวน 343,346 บาท
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8. โครงการเครือขายการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน ทองถิ่น
อยางยั่งยืน

งบประมาณ
รอยละ 100
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โครงการ

บรรลุตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการเครือขายการเรียนรูดาน ; บรรลุ
สิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ไมบรรลุ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะหและถอดบทเรียน
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนทองถิ่นพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดรอยเอ็ด ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุม
ชั้ น 2 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 50
พรรษา มหาวชิ ราลงกรณ ซึ่ ง มี กลุ มเปา หมาย ประกอบด ว ย
อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏรอยเอ็ด
จากทุกคณะ ไดรวมกันการสังเคราะหและถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ความสําเร็จดานการจัดการขยะ ปญหาดานการจัดการขยะ
และแนวทางการแกไขปญหา/ความตองการดานการจัดการขยะ
และได ส ง เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก อนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 100

ผลการดําเนินงาน

เปาประสงค 5.1 เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอม
กลยุทธ 5.1.1 สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษหรือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
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ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย

; แผนดิน รหัส 3.1.1.7 ชุดความรูในการ
บริหารจัดการ
 เงินรายได
จํานวน 343,346 บาท ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน จํานวนไมนอย
กวา 3 รายการ

S

8. โครงการเครือขายการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน ทองถิ่น
อยางยั่งยืน

งบประมาณ
จํานวน 3
รายการ

ผล

ES
PR

โครงการ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการเครือขายการเรียนรูดาน ; บรรลุ
สิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ไมบรรลุ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยไดจัดทําชุดความรูในการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอ มของชุ ม ชนท อ งถิ่น อย า ง
ยั่ ง ยื น จํ า นวน 3 รายการ คื อ ชุ ด ความรูที่ 1 เรื่อง ลั ก ษณะ
ทั่วไปของขยะมูลฝอยในชุมชน ชุดความรูที่ 2 เรื่อง การจัดการ
ขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน และชุ ด ความรู ที่ 3 เรื่ อ ง การบริ ห าร
จั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน เพื่ อ เป น ประโยชน ต อ นั ก ศึ ก ษา
คณาจารย บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผูสนใจทั่วไปไดรับ
ขอมู ล องค ค วามรูใหม หรือสามารถนํ า ไปสู การพั ฒนาชุ ม ชน
ทองถิ่น หรือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป

U

เปาประสงค 5.2 เพื่อใหสถาบันเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแก
ชุมชนและทองถิ่นโดยดําเนินการใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ 5.2.1 พัฒนานวัตกรรมหรือโครงการที่พัฒนาหรือฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
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32
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; แผนดิน รหัส 3.1.1.7 เครือขายความรวมมือ จํานวน 18
ในการบริหารจัดการ หนวยงาน
 เงินรายได
จํานวน 343,346 บาท ขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน
จํานวนไมนอยกวา 10
หนวยงาน

ES
PR

8. โครงการเครือขายการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน ทองถิ่น
อยางยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการเครือขายการเรียนรูดาน ; บรรลุ
สิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ไมบรรลุ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน โดยไดศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด “ดานบริหารจัดการ
ขยะ”ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในชุมชน ในพื้นที่
จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด ถอดบทเรี ย นและการติ ด ตามการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
ทําใหมีเครือขายที่มีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูสภาพแวดลอม
จํานวน 18 เครือขา ย ประกอบด วย เครือขา ยชุมชนในพื้น ที่
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 12 แหงประกอบดวย 6 อําเภอ 9
ตําบล 12 หมูบาน ดังนี้ 1. อําเภอเสลภูมิ : ตําบลเกาะแกว
(บานดงหวาย บานนิคมพัฒนา) ตําบลทามวง (บานนากระตึบ
บานดอนหาด) 2. อําเภอเกษตรวิสัย : ตําบลเกษตรวิสัย (บาน
ประชาชื่น บานโพนงอย) ตําบลหนองแวง (บานเหลา)
3. อําเภอโพนทอง : ตําบลวังสามัคคี (บานวังยาว) ตําบลสระ
นกแกว (บานขมิ้น) 4. อําเภอเมือง : ตําบลในเมือง (ชุมชนวัด
ปาเรไร) 5. อําเภอจตุรพักรพิมาน : ตําบลดงแดง (บานผือฮี)
6. อําเภอพนมไพร : ตําบลคอใหญ (บานกลาง)
และสถานศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 6 แหง
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เปาประสงค 5.2 เพื่อใหสถาบันเปนแหลงบริการวิชาการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและสภาพแวดลอมใหแก
ชุมชนและทองถิ่นโดยดําเนินการใหพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
กลยุทธ 5.2.3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ
โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผล
ผลการดําเนินงาน
บรรลุตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
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; แผนดิน รหัส 3.1.1.7 ผูเขารวมโครงการมี
ความรู ความเขาใจ
 เงินรายได
จํานวน 343,346 บาท เปนไปตามเปาหมาย
ของโครงการ
รอยละ 80

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
รอยละ 80

ผล

ES
PR

8. โครงการเครือขายการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน ทองถิ่น
อยางยั่งยืน

งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุตัวชี้วัด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการเครือขายการเรียนรูดาน ; บรรลุ
สิ่งแวดลอมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ไมบรรลุ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน กิจกรรม การสังเคราะหและถอดบทเรียน
การดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุ ม ชนท อ งถิ่น พื้ น ที่ จั งหวั ด รอยเอ็ด และสถานศึ กษาในพื้ น ที่
จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เกี่ ย วกั บ ความสํ า เร็ จ ด า นการจั ด การขยะ
ปญหาดานการจัดการขยะ และแนวทางการแกไขปญหา/ความ
ตองการดา นการจัดการขยะ เพื่ อสง เสริม การสรา งจิ ต สํ า นึ ก
อนุ รั ก ษ ห รื อ พั ฒ นาสภาพแวดล อ มทรั พ ยากรธรรมชาติ ข อง
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น อย า งยั่ ง ยื น โดยมี อ าจารย เจ า หน า ที่ และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจากทุกคณะซึ่งนักศึกษาและบุคลากร
ที่ เ ข า ร ว มมี ค วามเข า ใจ ในกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและ
สภาพแวดลอม รอยละ 80

U

โครงการ

R

เปาประสงค 5.3 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีจิตอาสาในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
กลยุทธ 5.3.1 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม
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จํานวนผูเ ขารวม
โครงการ รอยละ 80
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80
จํานวนเครือขายความ
รวมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาคเอกชน 10
หนวยงาน

จํานวนชุดความรูใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
ไมนอยกวา 3 รายการ

บรรลุ
ตัวชี้วัด

ตนทาง (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563) เพื่อศึกษาปญหาและความตองการที่ ; บรรลุ
แท จ ริ ง ด า นการจั ด การขยะของพื้ น ที่ แ ละกลุ ม เป า หมาย ได จั ด กิ จ กรรม การ  ไมบรรลุ
สังเคราะหและถอดบทเรียนการดําเนินงานดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ด โดยการจัดประชุ มระดมความคิดเห็น ประเด็น ความสํ าเร็จดานการ
จํานวน จัดการขยะ ปญ หาดานการจั ดการขยะ และแนวทางการแกไ ขปญ หา/ความ
ตองการดานการจัดการขยะ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน “ดานบริหารจัดการขยะ”
18
ของชุมชนและสถานศึกษาเปาหมาย
แหง
กลางทาง (เมษายน – มิถุนายน 2563) เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให ส ามารถดํา รงชี วิ ตได อ ย างมี ค วามสุ ข ในยุ ค ที่ มี การเปลี่ย นแปลง
ทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใหมีความรูความเขาใจดานการจัดการขยะจึงไดจัด
กิจกรรมการยกระดับบุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวน 3 และสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะใน
รายการ ชุมชน พรอมแจกมือดานการบริหารจัดการขยะ เพื่อใหประชาชนและบุคลากร
ระดับปฏิบัติการมีความรูความชํานาญ ในการคัดแยกขยะแตละประเภท และ
มีความรูความเขาใจดานการจัดการขยะที่ถูกวิธี
ปลายทาง (กรกฎาคม – กันยายน 2563) เพื่อสรางความยั่งยืนและสรางเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่น ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากปญหา
ขยะ ไดจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นเปาหมาย โดยลงพื้นที่ติดตามการ
จัดการขยะในแตครัวเรือนที่เปนบานตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 10 หมูบาน ซึ่งผล
พบวาประชาชนในชุมชนสามารถการจัดการขยะ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
รอยละ
96.84
รอยละ
84
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; แผนดิน รหัส 3.1.1.7
โครงการเครือขายการ
เรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพื่อ  เงินรายได
จํานวน 343,346 บาท
บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ : การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย
โครงการ
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผล
ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
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โครงการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
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สวนที่ 4
ทุนวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

4.1 ทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2563

R

ตารางที่ 5 ทุนวิจัยจากกองทุน ววน. งบประมาณแผนดิน จํานวน 2,400,000 บาท : โปรแกรม 9
แผนงาน การจัดการทรัพยากรทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ 4 โครงการ ดังนี้

M

ลําดับ
ชื่อโครงการวิจัย
ที่
คณะครุศาสตร
1 การฟนฟูสํานึกชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร
ทองถิ่นอยางมั่นคงยั่งยืนดวยกระบวนการ
ประวัติศาสตรบอกเลาในชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะหขอมูลการสํารวจ
วัดทรัพยากรใตดินดวยกระบวนการทางธรณีฟสิกส
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการสํารวจวัดทรัพยากรใตดิน
ดวยกระบวนการทางธรณีฟสิกสเพื่อความยั่งยืนใน
การจัดการทรัพยากรทองถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การสรางสรรคผลงานศิลปะบนพื้นฐานทรัพยากร
ทองถิ่นเพื่อเพิ่มรายไดแกชุมชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดวยกระบวนการมีสวนรวม
รวมทั้งหมด

U

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

ผูชวยศาสตราจารยปริญ
รสจันทร

584,250

ผูชวยศาสตราจารยปริญ
รสจันทร

594,250

ES
PR
นางสาวนุชรินทร มิ่งโอโล

782,750

นางสาวนันทวัน เจกจันทึก

438,750

2,400,000

S
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4.2 การเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ 2563
ผลงานวิจัยที่ขอรับเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ประจําปงบประมาณ
2563 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ รอยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑการใหรางวัลการเผยแพรผงลานวิจัย
และงานสรางสรรค พ.ศ. 2556 มีรายละเอียดดังตอไปนี้

M

R

ตารางที่ 6 งานวิจัยที่ไ ดรับการตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดั บชาติ หรื อ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ รอยเอ็ด/มีการตี พิมพในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ/หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
จํานวน 27 เรื่อง รวมเปนจํานวนเงิน 40,500 บาท
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
เจาของผลงาน จํานวน
หมายเหตุ
ที่
เงิน
(บาท)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 9,000 บาท]
1 ผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ อาจารยฉัตรลดา
1,500 มีการตีพิมพในวารสาร
ของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ดีพรอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตําบลชุมพร อําเภอเมยวดี จังหวัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI
รอยเอ็ด
2 Factors related to perception อาจารยจิรวุฒิ
1,500 มีการตีพิมพในวารสารวิจัย
of secondhand smoking
กุจะพันธ
สาธารณสุขศาสตร
damage of students in private
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
university
อุบลราชธานี ฐาน TCI
3 Consumption behavior water ผศ.อรุณรัตน ปญจะ 1,500 มีการตีพิมพในวารสารวิจัย
bucket of people in Baan
กลิ่นเกษร
สาธารณสุขศาสตร
nom, Moo 1 Nom sub –
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
district,Roi-Et Province
อุบลราชธานี ฐาน TCI ฐาน 2
4 ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรม อาจารยพัชราวรรณ 1,500 มีการตีพิมพในวารสารการ
การดูแลเทาในผูปวยโรคเบาหวาน จันทรเพชร
พยาบาลและสุขภาพคณะ
ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
จังหวัดรอยเอ็ด
นเรศวร ฐาน TCI
5 การพัฒนาทักษะทางภาษาจีนจาก อาจารยหยกขาว
1,500 มีการตีพิมพในวารสารมนุษย
ประโยชนของการใชเฟชบุกในกลุม สมหวัง
ศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6 การสื่อสารเพื่อการสืบทอดและ
อาจารย ดร.
1,500 มีการตีพิมพในวารสารนิเทศ
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ประภาภรณ รัตโน
ศาสตร ธุรกิจบัณฑิตที่ปรากฏ
กรณีศึกษา ประเพณีบุญผะเหวด
ในฐานขอมูล TCI
จังหวัดรอยเอ็ด

U

ES
PR

S

38

38
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

เจาของผลงาน

คณะครุศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 13,500 บาท]
7 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ อาจารย ดร.หทัย
จัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็ก นอยสมบัติ
ดอยโอกาสในจังหวัดรอยเอ็ด

R
8

M

เรื่อง ศึกษาตัวบทและบทบาทของ
ผีปูตา อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
การพัฒนารูปแบบการสอนสงเสริม
ทักษะการจัดการเรียนรูเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู

9

12
13

15

1,500

มีการตีพิมพลงในวารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายวิจัยสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 13
1,500 มีการตีพิมพในวารสาร
วารสารวิชาการธรรมทรรศน
ฐานขอมูล TCI
1,500 มีการตีพิมพลงในวารสารมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ฐานขอมูล TCI
1,500 ตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ฐานขอมูล
TCI

เปรียบเทียบความสามารถในการ
แกปญหาและมโนทัศนทาง
คณิตศาสตร

อาจารยพันธทิพา
คนฉลาด

1,500 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

ลักษณะความยากจนของคนอีสาน
ที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุงของ
ศิลปน “ไมค ภิรมยพร”
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลทามวง
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ในจังหวัดรอยเอ็ด
การตรวจสอบความตรงโมเดลเชิง
สาเหตุของจิตวิญญาณความเปนครู

อาจารยสันติ ทิพนา

1,500 ตีพิมพในวารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฐานขอมูล TCI
1,500 มีการตีพิมพในวารสารวิจัยราช
ภัฏธนบุรี รับใชสังคม
ฐานขอมูล TCI
1,500 มีการตีพิมพในวารสารวิจัยและ
ประเมินผลอุบลราชธานี
ฐานขอมูล TCI

รองศาสตราจารย
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นฤมล แสงพรหม
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สมประสงค
เสนารัตน

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ

S

14

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ผูชวยศาสตราจารย
วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สถิติโดยใช ดร.ปาริชาติ
แอปพลิเคชัน สําหรับชั้น
ประเสริฐสังข
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมวงมิตร
วิทยาคม

หมายเหตุ

ES
PR

11

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ชาญณรงค
วิเศษสัตย

U

10

อาจารยอนันตศักดิ์
พลแกวเกษ

จํานวน
เงิน
(บาท)

1,500 มีการตีพิมพในวารสารวารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ฐานขอมูล TCI

39 39
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

เจาของผลงาน

M

R

คณะพยาบาลศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 4,500 บาท]
16 ผลของโปรแกรมการสอนแนะตอ ผูชวยศาสตราจารย
พฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูปวย ทิพยภารัตน
เด็กโรคปอดอักเสบ อายุ 1-2 ป
ไชยชนะแสง
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
17 การเปรียบเทียบระดับน้ําตาลใน
อาจารยชนิดาวดี
เลือดของผูปวยเบาหวานดวยการ สายืน
ใชสมาธิบําบัด เอส เค ที (SKT)
ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด
18 ผลของโปรแกรมการสงเสริมการ อาจารยกิรณานันท
รับรูสมรรถนะแหงตนตอการดูแล สนธิธรรม
กลุมเสี่ยงกอนความดันโลหิตสูงของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน
คณะนิติรัฐศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 6,000 บาท]
19 นโยบายตางประเทศของจีน “หนึ่ง ผูชวยศาสตราจารย
แถบ หนึ่งเสนทาง”กับ
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง
ปรากฏการณในจังหวัดหนองคาย
อุดรธานี ขอนแกน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ประเทศไทย
20 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม ผูชวยศาสตราจารย
ของประชาชนตอการสรางและ
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
จัดตั้งวัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ.2505
21 ภูมิปญญาผาหมักโคลน บานหนอง ผูชวยศาสตราจารย
สูง ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอ
วาที่รอยตรี
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
พงศสวัสดิ์
ราชจันทร

จํานวน
เงิน
(บาท)

หมายเหตุ

1,500 มีการตีพิมพลงในวารสาร
พยาบาลและการดูแลสุขภาพ
ฐานTCI
1,500 ตีพิมพในวารสารวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ ฐานขอมูล
ฐานTCI

U

1,500 มีการตีพิมพในวารสารพยาบาล
ทหารบก ฐาน TCI

ES
PR

แนวทางการพัฒนาประเพณีการ
ผูชวยศาสตราจารย
บวชควายจา กรณีศึกษา ชุมชน
ดร.เสกสรร สนวา
บานเขือง อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
รอยเอ็ด

1,500 มีการตีพิมพในวารสารการ
บริหารปกครอง มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุฐานขอมูล TCI

1,500 มีการตีพิมพในวารสารการ
บริหารการปกครองและ
นวัตกรรมทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ฐานขอมูล TCI

S

22

1,500 มีการตีพิมพในวารสาร
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฐานขอมูล TCI

1,500 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ
ครั้งที่ 6

40

40
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

เจาของผลงาน

M

R

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [จํานวนทั้งสิ้น 4,500 บาท]
23 ผลกระทบของจริยธรรมทางการ
ผูชวยศาสตราจารย
บัญชีที่มีผลตอความสําเร็จในการ ลลิตา พิมทา
ทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัด
รอยเอ็ด
24 Organizational Creativity and อาจารย ดร.ภัทริกา
Business competiveness:
ชิณชาง
Empirical Evidence from Gem
and Jewelry Businesses in
Thailand
25 โครงสรางความสัมพันธระหวาง
อาจารย ดร.มงคล
ความสามารถการเรียนรูองคกรกับ เอกพันธ
ความสามารถทางนวัตกรรมองคกร
ความไดเปรียบทางการแขงขันและ
ผลการดําเนินงาน : การศึกษาเชิง
ประจักษบริษัทผลิตชิ้นสวนยาน
ยนตในประเทศไทย

U

หมายเหตุ

1,500 มีการตีพิมพลงใน วารสารการ
จัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา ฐานขอมูล TCI
1,500 มีการตีพิมพลงในวารสาร
ASEAN Journal of
Management & Innovation
ฐานขอมูล TCI
1,500 มีการตีพิมพลงในวารสาร
วิทยาการสมัยใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ฐานขอมูล TCI

ES
PR

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [จํานวนทั้งสิ้น 3,000 บาท]
26 วิธีการใหมในการปองกันการโจมตี อาจารยชาตรี
ดวยครอสไซตสคริปติ้ง
ทองวรรณ
27

จํานวน
เงิน
(บาท)

S

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ ผูชวยศาสตราจารย
สําเนาไฟลผานเครือขายเพาเวอร เชีย่ วชาญ ยางศิลา
ไลนระหวาง NFS กับ FTP
กรณีศึกษาการพัฒนาระบบกลอง
วงจรปดอัจฉริยะตนทุนต่ําดวยราส
เบอรรี่พาย

1,500 ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน
ครั้งที่ 6
1,500 มีการตีพิมพในวารสาร
Information Science and
Technology : volume
10.no.1 ที่ฐานขอมูล TCI

41 41
ตารางที่ 7 งานวิจัยที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.Scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือQ2) ในปลาสุด Subject category ที่ตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในระเบียบของ ISI
หรือ Scopus จํานวน 2 เรื่อง รวมเปนจํานวนเงิน 24,000 บาท

M

R

ชื่อเรื่อง
เจาของผลงาน
จํานวน
ลําดับ
ที่
เงิน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 24,000 บาท]
1 Pseudomonas stutzeri
ผูชวยศาสตราจารย 12,000
CM1, Novel
ดร.สุรชัย รัตนสุข
Thermotolerant cellulose
–Producing Bacteria
Isolated from Forest Soil

มีการตีพิมพในวารสาร
Pakistan Journal of
Biological Sciences
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ระเบียบของ ISI
ผูชวยศาสตราจารย 12,000 มีการตีพิมพในวารสาร
ดร.ฤทธิ์ชาติ อาจกลา
Pakistan Journal of
Biological Sciences
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
วารสาร SJR ในควอไทล ที่ 1

U

2

หมายเหตุ

ES
PR

Biological degradation of
rice straw with
thermophilic
lignocellolytic bacterial
isolates and biogas
production from total
broth by rumen
microorganisms

ตารางที่ 8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร ในระดับชาติ
จํานวน 3 เรื่อง รวมเปนจํานวนเงิน 4,500 บาท
ลําดับ
ที่

ชื่อเรื่อง

เจาของผลงาน

หมายเหตุ

S

คณะครุศาสตร [จํานวนทั้งสิน้ 4,500 บาท]
1 ผลงานสรางสรรคชื่อ สุนทรียะ อาจารยนันทวัน
แหงความคิดถึง 6 โครงการ
เจกจันทึก
แสดงผลงานศิลปะและการ
ออกแบบแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2

จํานวน
เงิน
(บาท)

1,500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทรงาน
สรางสรรคที่เผยแพรระดับชาติ

42

42
ชื่อเรื่อง

เจาของผลงาน

2

ผลงานสรางสรรค Hope
after the flames
(ความหลังของ เปลวไฟ)
โครงการแสดงผลงานศิลปะ
และการออกแบบแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2
ผลงานสรางสรรค ภาพพิมพ
และสุนทรียกับชีวิตบนพื้นผิว
โครงการแสดงผลงานศิลปะ
และการออกแบบแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2

R

ลําดับ
ที่

3

อาจารย ดร.พิริยา
พิทยาวัฒนชัย

M

อาจารยชญตว
อินทรชา

จํานวน
หมายเหตุ
เงิน
(บาท)
1,500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
งานสรางสรรคที่เผยแพร
ระดับชาติ
1,500 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร
งานสรางสรรคที่เผยแพร
ระดับชาติ

U

ES
PR

ตารางที่ 9 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพผลงานในวารสารวิชาการ ตามอัตรา (page charge)
จํานวน 22 เรื่อง รวมเปนจํานวนเงิน 94,481 บาท
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
เจาของผลงาน
จํานวนเงิน
ที่
(บาท)
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 34,481 บาท]
1 คาตีพิมพลงในวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง อาจารยฉัตรลดา
4,000
ผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคความ ดีพรอม
ดันโลหิตสูงตําบลชุมพร อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด
2 คาตีพิมพลงในวารสารการพยาบาลและสุขภาพผลของ
อาจารยพัชราวรรณ
3,500
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการดูแลเทาในผูปวย
จันทรเพชร
โรคเบาหวาน ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด
รอยเอ็ด
3 คาตีพิมพลงในวารสารนิเทศศาสตรธุรกิจบัณฑิตย การ
อาจารย ดร.
2,500
สื่อสารเพื่อการสืบทอดและพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ประภาภรณ รัตโน
ยั่งยืน กรณีศึกษา ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด
4 คาตีพิมพลงในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยหยกขาว
2,500
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีการพัฒนาทักษะทาง
สมหวัง
ภาษาจีนจากประโยชนของการใชเฟชบุกในกลุมนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5 คาตีพิมพลงในวารสาร Pakistan Journal of Biological ผูชวยศาสตราจารย
10,540
Sciences เรื่อง Pseudomonas stutzeri CM1, Novel ดร.สุรชัย รัตนสุข
Thermotolerant Cellulase-Producing Bacteria
Isolated from Forest Soil

S

43 43

M

R

ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
6 คาตีพิมพ ในวารสาร Nature,Environment and
Pollution Technology เรื่อง Physicochemical
Properties of jartopha Podgorica Biodiesel
Blends and their Effects on Tractor Engine
Performance and Emission
คณะครุศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 20,500 บาท]
7 มีการตีพิมพบทความวารสารวิชาการธรรมทรรศน เรื่อง
ศึกษาตัวบทและบทบาทของผีปูตา อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด
8 คาตีพิมพลงในวารสารมีการตีพิมพลงในวารสารมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การพัฒนารูปแบบการสอนสงเสริมทักษะการจัดการ
เรียนรูเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู
9 ตีพิมพในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
สถิติโดยใชแอปพลิเคชัน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม
10 คาตีพิมพลงในวารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม เรื่อง
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
11 คาตีพิมพลงในวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
เรื่อง การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสงเสริมจิต
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 ในจังหวัดรอยเอ็ด
12 คาตีพิมพลงในวารสารศึกษาศาสตร เรื่องการตรวจสอบ
ความตรงโมเดลเชิงสาเหตุของจิตวิญญาณความเปนครู

เจาของผลงาน
ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ฤทธิ์ชาติ
อาจกลา

จํานวนเงิน
(บาท)
11,441

U

อาจารย อนันตศักดิ์
พลแกวเกษ

5,000

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ชาญณรงค
วิเศษสัตย

3,000

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ปาริชาติ
ประเสริฐสังข

4,000

ES
PR
2,000

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นฤมล
แสงพรหม

3,000

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สมประสงค
เสนารัตน

3,500

ผูชวยศาสตราจารย
ทิพยภารัตน
ไชยชนะแสง

3,000

อาจารยชนิดาวดี
สายืน

5,000

S

คณะพยาบาลศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 13,000 บาท]
13 คาตีพิมพลงในวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
เรื่อง ผลของโปรแกรมการสอนแนะตอพฤติกรรมการดูแล
ของผูดูแลผูปวยเด็กโรคปอดอักเสบ อายุ 1-2 ป ที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
14 คาตีพิมพลงในวารสารวารสารวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง การ
เปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานดวย
การใชสมาธิบําบัด เอส เค ที (SKT) ในคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด

รองศาสตราจารย
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห

44

44
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
ที่
15 คาตีพิมพลงในวารสารพยาบาลทหารบก ผลของ
โปรแกรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนตอการ
ดูแลกลุมเสี่ยงกอนความดันโลหิตสูงของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน

M

R

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี [จํานวนทั้งสิ้น 13,000 บาท]
16 คาตีพิมพ ในวารสารการจัดการและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเรื่อง แนวทางในการ
พัฒนาภูมิปญญาในการจัดทําบัญชีตนทุนของประชาชน
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
17 คาตีพิมพลงในวารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลกระทบของกระบวนการจัดทํา
บัญชีที่ดีทีมีตอประสิทธิภาพรายงานทางการเงินของนัก
บัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 คาตีพิมพลงในวารสารการวิจัยกาสะลองคํา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลกระทบของกลยุทธการ
ปฏิบัติงานทางการเงินที่ดีที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 มีการตีพิมพในวารสารปญญาภิวัฒน เรื่องความสามารถ
ทางดานนวัตกรรมบริการและผลการดําเนินงานของ
องคกรอยางยั่งยืน : งานวิจัยเชิงประจักษของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย

เจาของผลงาน
อาจารยกิรณานันท
สนธิธรรม

จํานวนเงิน
(บาท)
5,000

U

ผูชวยศาสตราจารย
ลลิตา พิมทา

2,500

ผูชวยศาสตราจารย
บุญชวง ศรีธรราษฎร

3,500

อาจารยอัจฉรียา
พัฒนสระคู

3,500

ES
PR
3,500

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง

2,000

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม

3,500

ผูชวยศาสตราจารย
วาที่รอยตรีพงศสวัสดิ์
ราชจันทร

8,000

S

คณะนิติรัฐศาสตร [จํานวนทั้งสิ้น 13,500 บาท]
20 คาตีพิมพในวารสาร Humanities and Social Sciences
มนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
21 คาตีพิมพบทความวารสารวิช าการการบริ หารปกครอง
การพัฒนารูปแบบการมีสว นรวมของประชาชนตอการ
สร า งและจั ด ตั้ ง วั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ พ.ศ.
2505
22 คาตีพิ มพใ นวารสาร สั งคมศาสตรแ ละมนุ ษย วิทยาเชิ ง
พุทธ เรื่อง ชุมชน ทองถิ่น รัฐ : ความสัมพันธที่มีตอการ
ปกครองทองถิ่น

อาจารย ดร.ภัทริกา
ชิณชาง

45 45

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ :

คณะผูจัดทํา

R

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ดร.ตวง อันทะไชย
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ศาสตราจารย ดร.อนันต พลธานี
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรวิทย จันทรศิริสิร ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
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